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RESUMO

Esta pesquisa analisou os efeitos produzidos por interlocuções pedagógicas no ensino-aprendizagem da Educação Física escolar durante o Ensino Remoto Emergencial (ERE), em
uma escola pública do interior mineiro, no transcorrer da terceira etapa do ano letivo de 2020.
Para tal, o estudo atuou com o conceito de performance (MOL, 2008; SORENSEN, 2009) em
articulação com os pressupostos da Teoria Ator-Rede (TAR) (LATOUR, 2012). O caminho
teórico-metodológico envolveu os pressupostos procedimentais da Pesquisa-Ação de forma
inter-relacionada com a TAR, tendo o estudo ocorrido com três turmas do 8º ano do Ensino
Fundamental, entre os meses de setembro e novembro de 2020. Nesse período foram realizados
três ciclos de investigação-ação (TRIPP, 2005), de onde foram extraídas quatro cenas para
análise. Foram utilizados, como instrumentos para a produção dos dados, diário de campo,
questionário, capturas e gravações de tela. A análise dos dados realizou-se por meio de uma
abordagem qualitativa, com base nos pressupostos da TAR, e identificou: os (as) actantes que
compuseram as redes, as relações entre os actantes, os desvios e/ou translações que se
efetivaram, quais agrupamentos se formaram, as negociações decorrentes dos movimentos em
rede, as redes formadas e quais realidades foram produzidas e, consequentemente, quais
performances emergiram. Desse modo, foram analisadas quatro cenas, as quais foram
delineadas mediante a utilização de: quadros, figuras, capturas de tela, transcrição de trechos
do questionário, transcrição de áudio e esquemas/diagramas. Assim, em nossas análises
identificamos que emergiram das circunstâncias estudadas quatro performances, a saber: (I)
performance de interlocução – evidenciou a relevância das trocas dialógicas durante a busca
por um arranjo didático que viesse a atender aos envolvidos no processo de ensinoaprendizagem durante o ERE; (II) performance midiático-criativa – demonstrou entendimento
e apropriação por parte dos estudantes acerca dos elementos chave da ME, evidenciando a
dimensão criativa e estética através dos materiais midiáticos produzidos; (III) performance
criativo-expressiva – evidenciou a diversidade de elementos envolvidos no processo criativo
dos estudantes, assim como a capacidade comunicativo-expressiva desses sujeitos, que
seguiram uma lógica não linear e de colaboração para produzir mídias. (IV) performance
crítico-comunicativa – manifestou a dimensão crítica da Mídia-Educação (ME) e a expressão
de novos sentidos relativos à mídia podcast por parte dos estudantes. Como encaminhamentos
finais (provisórios), acreditamos que as afetações pedagógicas produzidas pela articulação da
ME com a Educação Física escolar evidenciaram possibilidades para usos mais significativos
das mídias digitais no contexto estudado, colaborando para a superação de um formato de
produção da experiência educativa centrada apenas na transmissão de conteúdos. Além disso,
acreditamos também que, ao produzir um retrato localizado da Educação Física escolar em
tempos de pandemia, especificamente no ERE, oferecemos uma contribuição para que sejam
pensados novos estudos, mesmo nas circunstâncias do ensino presencial ou no modelo híbrido,
que podem investigar de que maneira os novos arranjos didáticos vivenciados durante o ERE
poderão vir a compor novas associações na forma de atuação de professores e estudantes em
relação à TDIC no âmbito educacional.
Palavras-chave: Educação Física escolar; Ensino Remoto Emergencial; Performance; Teoria
Ator-Rede, Mídia-Educação.

ABSTRACT

This research analyzed the effects produced by pedagogical interlocutions in the teaching-learning of Physical Education during Emergency Remote Teaching (ERT), in a public school
in the interior of Minas Gerais, during the third stage of the 2020 school year, with the concept
of performance (MOL, 2008; SORENSEN, 2009), in conjunction with the assumptions of the
Actor-Network Theory (ANT) (LATOUR, 2012). The theoretical-methodological path
involved the procedural assumptions of Action Research in an interrelated way with the ANT.
The study involved three 8th-grade classes, between the months of September and November
2020. In this period, three cycles of action-research (TRIPP, 2005) were carried out, from which
four scenes were extracted for analysis. The following instruments were used for data
production: field diary, questionnaire, captures and screen recordings. Data analysis was carried
out through a qualitative approach, based on the ANT assumptions, and identified: the actants
who made up the networks, the relationships between the actants, the deviations and/or
translations that took place, which groupings were formed, the negotiations resulting from the
network movements, the networks formed and which realities were produced and,
consequently, which performances emerged. Thus, four scenes were analyzed, which were
outlined using tables, figures, screen captures, transcription of excerpts from the questionnaire,
audio transcription and diagrams/diagrams. Thus, in our analyzes we identified that four
performances emerged from the circumstances studied, namely: (I) interlocution performance
– highlighted the relevance of dialogic exchanges during the search for a didactic arrangement
that would serve those involved in the teaching-learning process during the ERT; (II) mediacreative performance – demonstrated understanding and appropriation by the students about the
key elements of Media-Education (ME), evidencing the creative and aesthetic dimension
through the media materials produced; (III) creative-expressive performance – evidenced the
diversity of elements involved in the students’ creative process, as well as the communicativeexpressive capacity of these subjects, who followed a non-linear and collaborative logic to
produce media. (IV) critical-communicative performance – manifested the critical dimension
of ME and the expression of new meanings related to podcast media by students. As final
(provisional) referrals, we believe that the pedagogical affectations produced by the articulation
of ME with school Physical Education showed possibilities for more significant uses of digital
media in the context studied, contributing to overcoming a format of production of an
educational experience centered only on the transmission of content. In addition, we also
believe that, by producing a localized portrait of school Physical Education in times of
pandemic, specifically in ERT, we offer a contribution so that new studies are thought, even in
the circumstances of face-to-face teaching or in the hybrid model, which can investigate the
ways in which the new didactic arrangements experienced during the ERT may compose new
associations in the ways of acting of teachers and students in relation to TDIC in the educational
scope.
Keywords: School Physical Education; Emergency Remote Teaching; Performance; ActorNetwork Theory; Media-Education.
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INTRODUÇÃO
O trabalho por nós apresentado aqui é fruto dos inúmeros atravessamentos que
sucederam o retorno do autor ao ambiente acadêmico. Para narrarmos brevemente este
percurso, pediremos uma breve “licença poética” ao leitor para desviarmos intencionalmente
nossa forma de escrita de forma momentânea para a primeira pessoa do singular, quebrando
temporariamente o estilo previamente escolhido. Assim, a redação do texto subsequente às
linhas iniciais da introdução estará prioritariamente organizada na primeira pessoa do plural.
Tal escolha se deu por nos entendermos aqui como um ator-rede, isto é, um autor coletivo que
expressa sua escrita associado a todos aqueles (humanos e não humanos) que de alguma
maneira se fazem presentes na constituição deste professor-pesquisador.
No segundo semestre de 2017, dez anos após concluir minha graduação na
Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ), me aproximei do grupo de estudos
LaboMídia/UFSJ1, oferecido pelo Departamento de Ciências da Educação Física e Saúde
(DCEFS) e coordenado pelo professor Diego de Sousa Mendes. Essa aproximação foi motivada
em grande parte por inquietações advindas da minha atuação como professor de Educação
Física na educação básica e levou-me a um aprofundamento nos estudos acerca da Educação
Física escolar, das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) e das mídias.
É importante explanar que, após concluir a graduação em Educação Física, imergi no
campo de trabalho e tive experiências pontuais no que tange à participação em eventos
científicos e à produção acadêmica. Dessa forma, ao participar das discussões propostas no
LaboMídia, pude situar-me a respeito da produção científica envolvendo a Educação Física
escolar, as mídias e as TDIC, além de participar de eventos destas áreas. Em razão do
amadurecimento acadêmico ocasionado pelos estudos no interior do grupo, decidi participar da
seleção para o Mestrado em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPEDU)
da UFSJ em 2018. Fui aprovado e ingressei no curso no início de 2019.
Desde o início do curso de mestrado em Educação, alguns fatores e acontecimentos
me mobilizaram e vêm constituindo a heterogênea rede que representa o meu processo de

1

O Laboratório e Observatório da Mídia Esportiva (LaboMídia) é um grupo de estudos originário da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC). Por meio de uma parceria entre UFSC e UFSJ, o LaboMídia constituiu-se
também como grupo de estudos no âmbito da Universidade Federal de São João del-Rei até meados de 2019.
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formação acadêmica. Entre os acontecimentos mencionados, destaco: a primeira reformulação
do meu projeto de pesquisa, ocasionada pelas interações e experiências no curso das disciplinas
base do mestrado; a transição do LaboMídia para o Grupo de estudos e pesquisa em cultura
digital, mídias e Educação (Link@); e o advento da pandemia da Covid-192, que acabou
gerando uma segunda reformulação de projeto e, consequentemente, originou o presente
estudo.
A intenção de descrever a minha trajetória nas linhas iniciais desse trabalho é a de
ilustrar como fui afetado ao longo desse processo e como isso me conduziu até o meu objeto de
estudo. Sendo assim, vale destacar que o Grupo de estudos e pesquisa em cultura digital, mídias
e Educação – Link@3, foi um importante mediador no processo de formulação dessa pesquisa,
uma vez que me colocou diante dos pressupostos da Teoria Ator-Rede (TAR), com os quais
escolhi dialogar no curso desta pesquisa.
Não obstante a trajetória pessoal do professor-pesquisador tenha sido crucial para a
constituição deste trabalho, também não há como negar que a pandemia da Covid-19 teve uma
grande influência para a materialização da pesquisa. O cenário pandêmico fez emergir uma
nova e impensada realidade, o que desestabilizou diversas instituições de ensino do país e do
mundo. Tal circunstância acarretou mudanças na vida cotidiana da população mundial, gerando
novas configurações, tanto na esfera pessoal como no âmbito do trabalho. Entre essas novas
configurações, podemos destacar o uso de máscaras de proteção individual, o isolamento e o
distanciamento social, regimes de trabalho em homeoffice, adaptação de tempos e espaços
escolares, entre outras. Dessa maneira, as TDIC passaram a ocupar uma posição de destaque
nas discussões relativas ao pouco conhecido “terreno” do Ensino Remoto Emergencial (ERE),
tornando evidente a mediação dessas tecnologias no cerne das relações de ensinoaprendizagem.
Nesse sentido, o distanciamento social trouxe à tona possibilidades pouco exploradas
como, por exemplo, os encontros síncronos on-line, que, com a pandemia, passaram a ocorrer

2

Conforme a Fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ, 2021), “o nome Covid é a junção de letras que se referem a
(co)rona (vi)rus (d)isease, o que na tradução para o português seria ‘doença do coronavírus’. Já o número 19
está ligado a 2019, quando os primeiros casos foram publicamente divulgados”.

3

O Link@ - http://linka.ufsj.edu.br - constitui um espaço de produção e circulação do conhecimento científico e
está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação (PPEDU) do Departamento de Ciências da
Educação (DECED). O Grupo é certificado pela UFSJ (http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/524658), e suas
reuniões enfocam tópicos relativos às TDIC e suas interfaces com o campo da Educação, priorizando a Teoria
Ator-Rede como estratégia teórico-metodológica de investigação.
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com maior frequência e possibilitaram a realização de reuniões de trabalho, conferências, aulas
(da educação básica à superior), entre outros. A presença das TDIC passou a ser fundamental
para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem, assim como para pensar as práticas
pedagógicas nos diferentes níveis de ensino.
Frente a isso, o uso de aplicativos como o WhatsApp figura em grande parte das
estratégias pedagógicas lançadas pelas redes de ensino do país (SEE/MG, 2020; OURO
BRANCO, 2020), suscitando possíveis reconfigurações na utilização desses recursos, uma vez
que, no período pré-pandemia, seu uso se restringia essencialmente às comunicações de cunho
pessoal (LIMA; FERRETE, 2020). Entretanto, a incipiência de parâmetros curriculares, de
legislações específicas e de processos de formação inicial e continuada relacionados ao uso e à
apropriação das TDIC no meio escolar, é fator contingente e que pode gerar insegurança nos
profissionais da educação, tornando urgente o delineamento de metodologias de ensino
pautadas no uso desses recursos.
As questões apresentadas acima suscitam reflexões e reforçam a necessidade de
estudos que explorem as relações entre Educação, Educação Física e as TDIC. Diante disso,
nossa pesquisa se constituiu buscando entender quais arranjos se formaram em face ao ensino-aprendizagem da Educação Física escolar no ERE; e de que maneira a Mídia-Educação4 pôde
se fazer presente nessa circunstância.
A relevância da pesquisa se encontra na possibilidade de pensar em metodologias de
ensino que contemplem um ERE capaz de promover afetações. Na visão de Latour (2008, p.
40), “aprender a ser afectado” é premissa básica para que possamos conceber o corpo como
algo dinâmico, algo que dever ser “[...] posto em movimento por novas entidades cujas
diferenças são registradas de formas novas e inesperadas” (LATOUR, 2008, p. 43). A partir
desse postulado, nosso trabalho defende a ideia de um ensino-aprendizagem como instância de
afetações, considerando a maneira como aprendemos a ser afetados pelos outros e como as
articulações decorrentes desse processo nos colocam em movimento. Além disso, a presença
das TDIC na Educação (e, por consequência, na Educação Física) dá indícios de uma
“onipresença” no ambiente escolar pós-pandemia, mesmo que não tenhamos que recorrer
novamente ao ER. Tal indicativo constitui uma perspectiva impensada anteriormente e reforça
a posição de Bruno Latour (2019) de que somos cada vez mais “híbridos”.

4

O conceito de Mídia-Educação será aborado mais adiante no texto, especificamente no primeiro capítulo.
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Desse modo, além de investigar as contingências do ERE, a pesquisa que
empreendemos também se propõe a contribuir para preencher uma aparente lacuna relativa aos
estudos da Teoria Ator-Rede (TAR) na Educação Física, especificamente no ambiente escolar,
buscando debater e refletir acerca dessa temática. Tendo em vista que a TAR constitui um
referencial teórico-metodológico, a pesquisa pode inspirar novos estudos com essa perspectiva,
e, assim, colaborar com as discussões acadêmicas, apontando limites e potencialidades desse
arcabouço teórico-metodológico. Além disso, como já mencionado, buscamos nas
contribuições da Teoria Ator-Rede (TAR), de Bruno Latour e colaboradores5, elementos para
subsidiar as discussões acerca das associações, controvérsias e performances que emergiram de
uma série de interlocuções pedagógicas realizadas durante o ERE, em uma escola pública da
rede municipal de ensino de Ouro Branco, MG, no componente curricular Educação Física. O
estudo ocorreu entre setembro e novembro de 2020, período que compreendeu a terceira etapa
letiva do calendário escolar daquele ano.
A cidade de Ouro Branco fica situada na região sudeste do estado de Minas Gerais e
tem como principal motor econômico a siderurgia. Em seu território está uma das grandes
produtoras de aço do país e do mundo, a Gerdau Açominas. Na educação, a cidade conta com
instituições de ensino das esferas, municipal, estadual e federal. Vale destacar a presença do
Campus Alto Paraopeba da UFSJ e do Campus do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG),
ambas instituições públicas. A rede municipal de ensino conta com 14 instituições de ensino,
sendo duas creches e 12 escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental. A escola foco da
nossa investigação oferece da Educação Infantil ao Ensino Fundamental II, tem 35 turmas
distribuídas nos turnos da manhã e da tarde e conta com 882 alunos6. Ademais, a escola está
situada em área urbana, entre bairros residenciais, com fácil acesso ao comércio em geral e à
região central da cidade.
Conforme a versão mais recente do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, as
famílias têm em média de 2 a 5 de pendentes, grande parte, filhos (as) de metalúrgicos da
Gerdau Açominas e de outras empresas da região. Os pais têm bom nível de escolaridade, sendo

5

Bruno Latour é atualmente professor emérito associado ao médialab e ao programa de Artes Políticas (SPEAP)
da Science Po Paris. O autor tem sua trajetória marcada pelos estudos em Ciência e Tecnologia, os quais deram
origem a Teoria Ator-Rede (TAR). Juntamente com Michel Serres, Michel Callon, Madeleine Akrich, John Law
e outros autores, Latour foi responsável pela difusão da TAR nos anos de 1980 (LEMOS, 2013, p. 34).

6

À falta de uma forma específica para o neutro em português, faremos o uso mais convencional do masculino com
valor de neutro. Mas esclarecemos que os termos aluno, professor, etc., salvo indicação em contrário, referemse tanto a indivíduos do sexo masculino quanto feminino.
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que a maioria concluiu o Ensino Médio. Ainda segundo o PPP, a evasão de alunos é zero e a
repetência é baixa. De acordo com o portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio
Teixeira (INEP), o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) da instituição na
última avaliação, ocorrida em 2019, foi de 6,5 (INEP, 2021).
Do momento da escrita desta dissertação, ao início de 2021, uma ampla infraestrutura
comunicacional tem-se constituído, envolvendo TDIC, aplicativos, acesso à internet, entre
outros. Esse fato possibilita observar que muitas práticas cotidianas são agenciadas pela
materialidade digital, como é o caso, por exemplo, dos aplicativos. Em alguns casos, os
aplicativos oportunizam interfaces com práticas socioculturais, possibilitando lançar um olhar
para estes elementos com viés educacional. Considerando o ERE, situar as aulas remotas de
Educação Física escolar nesse cenário, possibilitou-nos imergir nas relações heterogêneas que
se deram em um ambiente predominantemente digital e investigá-las, obtendo uma
compreensão do ambiente escolar em circunstâncias pouco ou jamais investigadas.
Mesmo com ampla difusão das TDIC e com o crescente acesso à internet nos lares
brasileiros, é importante ressaltar que dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), em levantamento realizado no quarto trimestre de 2018, apontaram que 45,9 milhões
de brasileiros com 10 anos de idade ou mais não têm acesso à internet (IBGE, 2018). Quando
existe o acesso à rede, em muitos casos, as conexões apresentam má qualidade e tráfego de
dados limitado (CGIB, 2018). Além disto, a desigualdade de acesso pode manifestar-se também
no âmbito das competências digitais (STEVANIM, 2020). Assim, a questão da aprendizagem
remota constitui uma problemática complexa e repleta de fatores interferentes e nos mobilizou
em direção à compreensão (provisória) de realidades que podem ser produzidas nessas
circunstâncias.
A ação pedagógica produzida por nós buscou, nos fundamentos da Mídia-Educação,
possibilidades para ampliar a concepção dos jovens estudantes acerca das mídias, levando-os a
compreendê-las para além de seus aspectos instrumentais. Nesse sentido, efetivamos a
Pesquisa-Ação ao longo de nove semanas, por meio de interlocuções pedagógicas com os
estudantes. Quanto ao uso do termo “interlocução”, baseamo-nos na sugestão de Betti (2006),
que compreende o agir pedagógico na Pesquisa-Ação como um movimento de duplo sentido:
“do pesquisador com os professores/as, e destes com suas práticas” (BETTI, 2006, p. 102).
No intuito de observar contiguamente e de tornar visível um retrato localizado acerca
da Educação Física escolar em tempos de pandemia, chegamos à nossa questão-problema:
Quais performances emergiram dos estudantes em uma experiência pedagógica,
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fundamentada na Mídia-Educação, nas aulas de Educação Física escolar, durante o
Ensino Remoto Emergencial (ERE)?
De forma complementar, propusemos as seguintes questões: Quais actantes foram
preponderantes nas redes sociomateriais delineadas e analisadas? Quais agrupamentos foram
constituídos? Que mediações foram produzidas nas relações de ensino-aprendizagem
propostas? Quais os desvios e translações de interesse foram observados e registrados no
transcurso da pesquisa?
Para dar encaminhamentos e compreensões às questões elencadas, organizamos o
texto em quatro capítulos. O primeiro apresenta as particularidades do Ensino Remoto
Emergencial (ERE) e posiciona a Mídia-Educação como instância de possibilidades para um
agir pedagógico no ERE. Além disso, são evocadas discussões acerca de uma Mídia-Educação
(Física), com o intuito de dar sustentação às ações da Pesquisa-Ação. O segundo capítulo foi
dividido em três seções, sendo a primeira delas destinada a uma breve apresentação da Teoria
Ator-Rede e do seu arcabouço conceitual. A segunda seção traz considerações sobre o conceito
de performance, enquanto a última realiza uma aproximação da TAR com o campo da
Educação. O terceiro capítulo trata do caminho teórico-metodológico, o qual apresenta os
pressupostos procedimentais da Pesquisa-Ação e os aportes teórico-metodológico da TAR,
como componentes da metodologia do estudo. Nesse capítulo, também explicitamos os tópicos
acerca da estruturação das interlocuções pedagógicas, dos colaboradores, dos instrumentos
utilizados na produção dos dados, assim como os procedimentos para a análise e interpretação
desses dados. No quarto capítulo, apresentamos as cenas analisadas, as redes delineadas e
descritas, as realidades produzidas e as performances emergentes. Por último, são apresentadas
nossas Considerações Finais.

1 ENSINO REMOTO EMERGENCIAL E MÍDIA-EDUCAÇÃO:
NAVEGANDO ENTRE CONTINGÊNCIAS E POSSIBILIDADES
Nosso estudo reconhece e defende a escola como espaço para as interações presenciais
entre professores, estudantes, materiais e demais entidades envolvidas no processo educacional.
Entretanto, em razão das condições interpostas pela pandemia do coronavírus, esta pesquisa se
efetivou nas circunstâncias do Ensino Remoto Emergencial (ERE). O mergulho no ERE se deu
a partir da Educação Física escolar e tendo os preceitos da Mídia-Educação como aporte para a
pesquisa. O que propusemos em nossa investigação foi uma articulação intencional entre a
Educação Física escolar e a Mídia-Educação enquanto possibilidade para o agir pedagógico no
campo da Educação, o que se materializou neste trabalho como uma Pesquisa-Ação.
Em decorrência da pandemia da Covid-19, inúmeros estabelecimentos de ensino
brasileiros tiveram que fechar temporariamente as portas como medida de combate e proteção
contra o Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SarsCov2). Nesse sentido, tão
logo fechadas as portas, iniciou-se uma intensa movimentação por parte dos sistemas e redes
de ensino, na busca por estratégias capazes de garantir aos estudantes o direito constitucional à
Educação (BRASIL, 2016).
Muitas dúvidas e confusões conceituais circularam e ainda circulam quando o assunto
é ERE. Alves (2020) indica que as práticas pedagógicas durante o ensino remoto têm
apresentado, em alguns casos, uma estreita relação com o regime de aulas presenciais,
mantendo parte da organização escolar como era antes da pandemia. Deste modo, o que tem
sido observado é uma mediação das TDIC em modelos que replicam rotinas e tempos escolares
pré-pandêmicos. Plataformas digitais, como Google Meet, Microsoft Teams e Zoom, têm
composto as estratégias de ensino de escolas e universidades, com intuito de oportunizar aos
alunos momentos de ensino-aprendizagem pautados em arranjos didáticos que incluem
atividades síncronas e assíncronas (ALVES, 2020).
Behar (2020) aventa que o Ensino Remoto Emergencial (ERE) não deve ser
compreendido como sinônimo de Educação a Distância (EaD) e sugere:
O termo ‘remoto’ significa distante no espaço e se refere a um distanciamento
geográfico. O ensino é considerado remoto porque os professores e alunos estão
impedidos por decreto de frequentarem instituições educacionais para evitar a
disseminação do vírus. É emergencial porquê do dia para noite o planejamento
pedagógico para o ano letivo de 2020 teve que ser engavetado (BEHAR, 2020).
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Assumimos os planejamentos pedagógicos como produções “vivas”, coletivas, abertas
e passíveis de alterações. Nessa visão, entendemos que essa materialidade expressa uma escola
igualmente vívida e sensível ao seu tempo. Frente às circunstâncias do ERE, é razoável pensar
que muitos professores e gestores encontraram-se afetados e, inevitavelmente, foram instigados
a promover revisões em seus planos de (transform)ação pedagógica.
O ensino remoto pressupõe o distanciamento geográfico de professores e estudantes e
foi adotado de forma emergencial (ALVES, 2020), nos diferentes níveis de ensino, para que as
atividades escolares não fossem interrompidas. O modelo engloba momentos síncronos, através
de videoaulas e aulas expositivas por sistemas de webconferência, e momentos assíncronos,
sem uma ordenação temporal fixa, por meio de aplicativos trocadores de mensagens e por
ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) (BEHAR, 2020).
Também é preciso dizer que o ERE traz à baila uma série de desafios, tanto para
professores quanto para pais e estudantes. Diante disso, Alves (2020) destaca que, em razão de
fatores como limitações de acesso às TDIC ou até mesmo a não apropriação desses recursos,
professores ainda se sentem inseguros quanto à utilização de plataformas digitais nas atividades
escolares. Concordamos com a autora que os fatores por ela indicados atravessam o ambiente
escolar e acrescentamos que muitos professores não receberam nenhum tipo de incentivo
financeiro para o financiamento da infraestrutura comunicacional necessária para a atuação. Ou
seja, os dispositivos tecnológicos digitais e a conexão com internet utilizados na elaboração e
desenvolvimento das aulas remotas foram custeados pelos próprios professores. Sobre esse
aspecto, Alves (2020, p. 356-357) afirma:
Os professores também apontam as condições psíquicas as quais estão sujeitos, tendo
que utilizar múltiplos chapéus, para além da sua expertise na área a que se propõem a
ensinar, precisam dar conta de questões que não são da sua atribuição, como por
exemplo, serem responsáveis pelo pagamento das suas conexões durante as aulas
remotas, ministradas por meio das plataformas digitais, já que não estão no espaço
escolar.

Outro ponto pertinente às aulas no Ensino Remoto Emergencial (ERE) está
relacionado a processos de formação continuada que contemplem a exploração e apropriação
das TDIC em ambientes educacionais. Vale dizer que o fomento à formação continuada foi
praticamente negligenciado pelos gestores da educação pública e privada no transcorrer do
ERE, ficando a cargo dos docentes a busca por formações específicas.
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Em uma pesquisa realizada pelo Instituto Península (2020), foi constatado que, em
média, 83% dos professores, ainda se sentiam pouco preparados ou despreparados para o ERE,
pois não haviam recebido treinamento para atuar nesse modelo de ensino. A pesquisa foi
realizada entre abril e maio de 2020, contando com 7.734 professores, e faz parte do
levantamento “Sentimento e percepção dos professores brasileiros nos diferentes estágios do
Coronavírus no Brasil” (INSTITUTO PENÍNSULA, 2020a, 2020b). Os dados da pesquisa
indicam que os professores tiveram que se reinventar para lecionar no ERE, sendo que muitos
sequer tinham utilizado os recursos a eles oferecidos. Conforme apontam Moreira, Henriques
e Barros (2020, p. 354), “a virtualização dos sistemas educativos a que neste momento estamos
sendo obrigados a efetuar pressupõe a alteração dos seus modelos e práticas e ‘obriga’ o
professor a assumir novos papéis, comunicando de formas com as quais não estava habituado”.
As práticas pedagógicas em escolas particulares durante o ERE estiveram tensionadas
pela relação comercial que compõe a realidade dessas instituições. De acordo com Stevanim
(2020), as escolas particulares se reorganizaram rapidamente no intuito de manter seus alunos
matriculados para, assim, continuarem a receber os pagamentos das mensalidades. Alves (2020,
p. 355) pontua que “a educação remota chegou na rede privada, impondo a professores, pais e
estudantes uma outra forma de pensar as atividades pedagógicas”. Foi possível observar
professores transformando-se em youtubers, gravando vídeo aulas e aprendendo a utilizar
sistemas de videoconferência. Entretanto, esses recursos têm sido utilizados em uma
perspectiva instrumental, reduzindo as metodologias e as práticas pedagógicas a um ensino
apenas transmissivo (MOREIRA, HENRIQUES; BARROS, 2020).
Diante disso, fica patente que o ERE aprofunda o abismo entre a educação pública e a
educação privada, de forma que as questões de acesso (TDIC e conexão com a internet) e as
condições para cursar esse modelo de ensino acabam privilegiando aqueles que podem pagar
(mais uma vez7) pela educação de seus filhos. Stevanim (2020) afirma que o caráter precário
da educação remota pode abrir portas para um cenário de desinvestimento na educação pública,
pautado na ideia de um “novo normal” e sustentado na ampliação da Educação à Distância
(EaD), bem como na implementação da educação domiciliar. Com base em uma suposta
“modernização” e/ou “inovação” do sistema educacional, tanto a EaD quanto a educação
domiciliar já foram pautadas pelo atual Governo Federal, porém ancoradas em um projeto
neoliberal que tem como intuito reduzir os gastos com a educação pública (STEVANIM, 2020).

7

A educação pública é financiada a partir dos impostos pagos pela população.
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Pais e estudantes têm apresentado dificuldades mediante as condições do Ensino
Remoto Emergencial (ERE). Os desafios do ERE para as famílias vão desde a ausência de
TDIC e acesso à internet até dificuldades relativas à navegação em plataformas digitais e
ambiente virtuais de aprendizagem (AVA). A dificuldade para navegar pelas interfaces de
AVA, por exemplo, tem levado pais ou responsáveis até os prédios escolares para buscar a
versão impressa das atividades elaboradas em formato digital (ALVES, 2020). A escola foco
de nossa investigação também se valeu dessa estratégia para atender à demanda da comunidade
escolar durante o ERE.
A mediação dos pais juntos aos seus filhos na realização das atividades escolares
requer estratégias e conhecimentos específicos, fato este que constitui um grande obstáculo para
muitas famílias, visto que muitos desses pais se encontram em regime de homeoffice e não
dispõe de formação ou conhecimentos adequados para atuarem na mediação da formação
escolar de seus filhos. Sendo assim, além de ter que dar conta das atribuições profissionais,
esses pais, concomitantemente, ainda se viram na condição de ter que mediar as atividades
escolares dos filhos, o que, em muitos casos, acabou gerando desgaste e esgotamento desses
sujeitos (ALVES, 2020).
Stevanim (2020) aponta que os países mais bem-sucedidos em relação aos desafios da
pandemia foram aqueles que implementaram políticas públicas a partir de princípios como a
gestão democrática e a cooperação. Ainda segundo o autor, o Brasil tem-se mostrado um mau
exemplo, devido a uma política austera, advinda do Governo Federal, e à falta de investimentos,
sobretudo em setores como a Educação. O ERE tem-se efetivado por intermédio de decisões
verticalizadas e que se apresentam descoladas das múltiplas realidades encontradas nas
instituições de ensino brasileiras. Por sua vez, isso pode acarretar o aprofundamento de
discriminações e a exclusão de estudantes (STEVANIM, 2020).
O ineditismo do ERE provocou e ainda provoca incertezas sobre o alcance, a validade
e a eficiência das mais diversas estratégias e metodologias lançadas nessas circunstâncias.
Diante disso, resoluções, normativas e legislações acerca desse modelo de ensino foram
surgindo e compondo um cenário complexo e atravessado por inúmeros elementos.
No que concerne à legislação, a publicação da Medida Provisória nº 934, de 4 de abril
de 2020, por parte do Ministério da Educação, estabeleceu normas excepcionais sobre o ano
letivo da educação básica e do ensino superior. Posteriormente, essa MP foi transformada na
Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020. Tal dispositivo legal, por sua vez, estabeleceu normas
educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, tais como
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a dispensa da obrigatoriedade do mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, a reorganização
do calendário escolar, o desenvolvimento de atividades pedagógicas não presenciais, entre
outras (BRASIL, 2020).
Quanto à obrigatoriedade do mínimo de dias letivos, a Lei nº 14.040 (BRASIL, 2020)
estabelece que, no Ensino Fundamental e Médio, em caráter excepcional, está dispensado o
cumprimento dos duzentos dias letivos previstos pelo § 1º do art. 24 da Lei nº 9.394 (BRASIL,
1996), desde que cumprida a carga horária mínima anual de oitocentas horas. Além disso, a Lei
nº 14.040 (BRASIL, 2020) estabelece que a reorganização do calendário escolar do ano letivo
afetado pelo estado de calamidade pública deve obedecer aos princípios dispostos da
Constituição Federal (BRASIL, 2016), especialmente no que diz respeito à igualdade de
condições para o acesso e a permanência nas escolas. Assim, caso seja uma opção dos sistemas
de ensino, o desenvolvimento de atividades pedagógicas não presenciais, como parte da carga
horária anual, deverá assegurar que alunos e professores tenham acesso aos meios necessários
para a realização dessas atividades (BRASIL, 2020).
Na esfera estadual, foi publicada, no dia 22 de abril de 2020, a Resolução nº
4310/2020, da Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG, 2020). O
documento dispõe sobre as normas para a oferta de Regime Especial de Atividades Não
Presenciais (REANP) e institui o Regime Especial de Teletrabalho nas Escolas Estaduais da
Rede Pública de Educação Básica e de Educação Profissional, em decorrência da iminente
possibilidade de contaminação da população pelo SarsCov2, para cumprimento da carga horária
mínima exigida. São indicados procedimentos específicos, meios e formas de organização das
atividades escolares obrigatórias destinadas ao cumprimento das horas letivas legalmente
estabelecidas, no intuito de garantir as aprendizagens dos estudantes e o cumprimento das
propostas pedagógicas, nos níveis e modalidades de ensino ofertados pelas escolas estaduais
em Minas Gerais.
Em acréscimo, a Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais institucionalizou
o REANP e proporcionou à comunidade uma plataforma on-line, chamada “Estude em Casa”,
para suporte aos professores e estudantes no que diz respeito à disponibilização dos conteúdos
escolares a serem tratados no ERE. Nessa plataforma, é possível encontrar guias auxiliares para
o estudo em casa, como o Plano de Estudo Tutorado (PET), o acesso ao aplicativo “Conexão
Escola” e informações sobre o programa televisivo “Se Liga na Educação” (SEE/MG, 2020).
Os PET’s consistem em cadernos de atividades (disponíveis em arquivos digitais no
formato PDF), divididos por blocos, considerando as etapas de ensino, contendo atividades e
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conteúdos que prescrevem um roteiro ao aluno sobre por onde começar, quando e como fazer
as atividades (LEÃO, OLIVEIRA; MANDÚ, 2020). Conforme a Resolução nº 4310/2020,
O Plano de Estudos Tutorado (PET) consiste em um instrumento de aprendizagem
que visa permitir ao estudante, mesmo fora da unidade escolar, resolver questões e
atividades escolares programadas, de forma autoinstrucional, buscar informações
sobre os conhecimentos desenvolvidos nos diversos componentes curriculares, de
forma tutorada e, possibilitar ainda, o registro e o cômputo da carga horária semanal
de atividade escolar vivida pelo estudante, em cada componente curricular (SEE/MG,
2020, p. 1).

Já o aplicativo “Conexão Escola” consiste em um software para smartphones que
possibilita o acesso a um chat para que os alunos se comuniquem diretamente com os
professores, sem necessidade do uso de pacote dados pagos. Por fim, o “Se Liga na Educação”
trata da oferta de aulas por meio de um canal de televisão. A instrução da plataforma “Estude
em Casa” é de que os alunos utilizem as teleaulas como complementação aos PET’s.
Sendo assim, as escolas estaduais de Minas Gerais utilizaram-se do PET como meio
para a efetivação de atividades pedagógicas não presenciais. Além disso, o REANP estabeleceu
que a organização dos PET’s deveria estar em conformidade com o Currículo Referência de
Minas Gerais e com o plano de curso de cada unidade de ensino.
Entretanto, apesar da possibilidade de adotar as normativas estaduais, a Prefeitura
Municipal de Ouro Branco, através da Portaria nº 01, de 24 de abril de 2020 (OURO BRANCO,
2020), instituiu um plano municipal para a efetivação de atividades não-presenciais, mediante
a coordenação da Secretaria Municipal de Educação. O plano de ação do município de Ouro
Branco/MG prevê a entrega semanal de atividades pedagógicas (ATP), nas versões impressa
e/ou digital, e a atuação dos professores junto aos alunos, por intermédio de canais digitais
definidos por cada instituição de ensino.
Vale ressaltar que a Secretaria Municipal de Educação de Ouro Branco considerou a
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017) como documento balizador dos
planejamentos de ensino para todas as disciplinas que compõe a matriz curricular do Ensino
Fundamental. Diante disso, os planejamentos referentes a cada componente curricular, entre
eles a Educação Física, foram readequados em conformidade com as particularidades do
município, uma vez que houve uma reformulação do calendário letivo para o ano de 2020.
Sendo assim, a readequação do planejamento, frente ao novo calendário imposto pela
pandemia, foi dialogada e efetivada por intermédio de uma reunião online entre os professores
de Educação Física da rede municipal de ensino. Na ocasião, emergiu um documento orientador
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(ANEXO A), que teve como intuito propor conteúdos e temas a serem abordados nas aulas
remotas de Educação Física escolar. O documento também articulou o uso de recursos
disponíveis na internet, tais como websites com conteúdos e temas específicos da Educação
Física escolar, aplicativos, comunidades virtuais da Educação Física escolar, entre outros.
Mediante as circunstâncias do ERE, é importante considerar que, mesmo tendo acesso
a tecnologias digitais e conexão com a internet, crianças e jovens, na maior parte das vezes,
fazem o uso desses recursos para fins de lazer e entretenimento, não para práticas relativas à
educação formal (ALVES, 2020). Assim, o imbricamento dessas tecnologias no ambiente
educacional constitui um grande desafio, especialmente quando consideradas as peculiaridades
do ERE, na tarefa de proporcionar a incorporação crítica e colaborativa das TDIC. Desta forma,
buscamos, nos aportes teóricos da Mídia-Educação (ME), algumas possibilidades para navegar
nas incertezas do ERE. Para tal, fizemos uma busca pelas principais obras deste campo,
considerando também os contributos mais recentes acerca da ME.
Para Maria Luiza Belloni, a ME é uma proposta educativa que contempla as mídias
tanto como ferramentas pedagógicas, quanto como objetos de estudo (BELLONI, 2001). Esta
noção incialmente difundida no País foi ampliada por Fantin (2011, p. 28), que concebe a ME
como uma condição de educação, permeada por uma “cidadania instrumental e de
pertencimento”, na direção do acesso à produção de saber e à democratização de oportunidades
educacionais. Ainda segundo Fantin (2011) uma educação para as mídias deve considerar a
formação de um sujeito ativo, criativo e crítico, além de colocar em circulação os mais diversos
suportes midiáticos no transcorrer do processo de ensino-aprendizagem.
Nesse sentido, estudo de Luz e Cruz (2018) refletiu sobre práticas mídia-educativas
em uma perspectiva de multiletramento. A pesquisa transcorreu com estudantes do 9º ano do
EF e explorou a utilização de mapas mentais, mediados por TDIC, como estratégia pedagógica
em aulas de Português. As autoras apontaram que as três dimensões da ME foram alcançadas
(ensinar com, sobre e através das mídias). No entanto, constataram que o uso das TDIC e o
acesso à internet não garantem criticidade e autonomia no processo de ensino-aprendizagem,
exigindo a mediação ativa e a apropriação das TDIC por parte do professor (LUZ; CRUZ,
2018).
Buckingham (2010) abordou a educação midiática e o lugar da escolarização frente as
mídias digitais, refutando a ideia de uma possível obsolescência de escolas e de professores
apontada pelos entusiastas das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s). O autor
problematiza o debate das tecnologias e da educação, alegando que o mesmo se encontra
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polarizado entre entusiastas e seus oponentes. Com isso, algumas questões têm sido
marginalizadas no que diz respeito ao envolvimento de professores e alunos nesse debate. Ao
evocar o uso das tecnologias por crianças e jovens, o autor alerta para o perigo de argumentos
permeados por determinismos tecnológicos e diz que a noção de “geração digital”
essencializava os jovens e poderia nos levar a ignorar diferenças e desigualdades entre eles
(BUCKINGHAM, 2010).
É preciso considerar que ocorre fora do ambiente escolar grande parte das experiências
dos jovens com a tecnologia, tais como jogar games, ouvir músicas, postar fotos, pesquisar
sobre diversos assuntos, entre outros. Desse modo, essas ações poderiam ser utilizadas de forma
crítica e criativa pelas escolas, constituindo possibilidades para o exercício da autonomia,
criação e autoria (FANTIN, 2011) e aproveitando oportunidades que a tecnologia, as mídias e
a internet oferecem em prol de uma formação mídia-educativa (BUCKINGHAM, 2010).
A esse respeito, uma pesquisa realizada por Fantin em 2020 com 1001 estudantes –
502 entre 9 e 12 anos e 499 entre 14 e 16 anos – do Ensino Fundamental e Médio de Brasília
(DF), Florianópolis (SC), Juiz de Fora (MG), Ponta Grossa (PR), São Roque (SP) e Sorocaba
(SP) confirmou que as experiências dos jovens com a tecnologia digital e suas
(auto)aprendizagens sobre os processos técnicos, éticos e estéticos da cultura digital ocorrem
fora do ambiente escolar, a partir de ações autodidatas e com os pares. A autora demonstra que
a escola pouco tem participado da formação de crianças e jovens em relação a educação com e
para as mídias e reivindica a necessidade de que os programas curriculares e as políticas
públicas educacionais avancem no sentido de contemplar uma formação mídia-educativa aos
estudantes brasileiros.
A formação mídia-educativa reivindicada por Fantin (2011; 2020) encontra
ressonâncias nas formulações de Buckingham (2010), quando esse autor postula o letramento
digital como uma possibilidade de imbricação das mídias digitais com a educação:
Conclui-se que o letramento digital é bem mais do que uma questão funcional de
aprender a usar o computador e o teclado, ou fazer pesquisas na web, ainda que seja
claro que é preciso começar com o básico. Em relação à Internet, por exemplo, as
crianças precisam saber como localizar e selecionar o material – como usar os
navegadores, hyperlinks, os mecanismos de procura etc. Mas parar por aí é confinar
o letramento digital a uma forma de letramento instrumental ou funcional: as
habilidades que as crianças precisam em relação à mídia digital não são só para a
recuperação de informação. Como com a imprensa, elas também precisam ser capazes
de avaliar e usar a informação de forma crítica se quiserem transformá-la em
conhecimento. Isso significa fazer perguntas sobre as fontes dessa informação, os
interesses de seus produtores e as formas como ela representa o mundo,
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compreendendo como estes desenvolvimentos tecnológicos estão relacionados a
forças sociais, políticas e econômicas mais amplas. (BUCKINGHAM, 2010, p. 49).

Ainda sobre a questão do letramento, Buckingham (2003) indica quatro aspectos
conceituais que figuram como componentes elementares do letramento midiático: a
representação, a língua, a produção e a audiência. A representação diz respeito ao que a mídia
configura a partir das seleções e interpretações da realidade que foram utilizadas para
constituí-la. Dessa forma, um indivíduo digitalmente letrado é aquele que sabe avaliar a mídia,
comparando-a com outras fontes e até mesmo com a sua própria experiência. A língua se refere
à capacidade do indivíduo não apenas de usá-la, mas também de compreender como ela
funciona. A compreensão da linguagem midiática se efetiva a partir do descortinamento dos
processos que constituem as mídias, ou seja, como determinadas mídias são projetadas e
estruturadas. Nesse sentido, entender como se dá a produção das mídias nos colocará diante dos
envolvidos com esse processo, ou seja, quem produz o quê, por quê e para quem. Diante disso,
crianças e jovens têm a possibilidade de conhecer e entender as influências comerciais e não
comerciais que envolvem a produção de um determinado material midiático e, dessa maneira,
agir criticamente em situações em que esse exercício for necessário. Por fim, a audiência diz
respeito à compreensão da própria posição (enquanto usuário), como o usuário se torna alvo de
determinada mídia e como estas mídias reúnem informações sobre este usuário
(BUCKINGHAM, 2010).
Para Buckingham (2010), na educação midiática, faz-se necessário um letramento
midiático que, além de possibilitar o (re) conhecimento das mídias, oportunize aos seus usuários
práticas de leitura e escrita ancoradas nessa linguagem. Além disso, a educação midiática não
pretende desenvolver habilidades técnicas, nem mesmo conceber o uso instrumental da
tecnologia como auxílio pedagógico neutro, mas estimular uma compreensão mais ampla das
mídias, levando os usuários a entender como funcionam as mídias e, dessa maneira, buscar
formas mais reflexivas de usá-las (BUCKINGHAM, 2010).
Kellner e Share (2008) ampliam a noção de alfabetização a partir de uma
“alfabetização crítica da mídia”, trazendo à baila as diversas formas pelas quais o processo
comunicativo se efetiva, além de destacarem, a cultura popular, a comunicação de massa e as
novas tecnologias como possibilidades para a instauração desse processo. Assim, torna-se
possível aos sujeitos “analisar criticamente relações entre a mídia e as audiências, informação
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e poder” (KELLNER; SHARE, 2008, p. 691), buscando condições de produzir uma mídia
alternativa e de criar suas próprias mensagens, desafiando textos e narrativas de mídia.
Cerigatto (2020) corrobora o escrito de Kellner e Share (2008), uma vez que sugere o
fomento a uma atitude crítica frente às representações midiáticas disseminadas pelos veículos
de comunicação. A autora traz à tona três eixos de atividades, com foco na Educação de Jovens
e Adultos (EJA), embasadas nos pressupostos da ME. Um dos eixos explorados por Cerigatto
(2020) dialoga com nosso estudo, pois tem como perspectiva o desenvolvimento de atividades
que estimulem a produção midiática. Desse modo, é possível conceber múltiplas maneiras de
alfabetizar para as mídias, como, por exemplo, por meio de memes ou imagens, propiciando a
jovens e adultos acesso à novas linguagens (CERIGATTO, 2020).
Na perspectiva da alfabetização crítica da mídia, Kellner e Share (2008) se apoiam no
campo da pedagogia midiática, o qual postula os elementos necessários para uma alfabetização
midiática a partir de quatro abordagens. A primeira dessas é apontada pelos autores como uma
abordagem protecionista, na qual grande parte dos críticos enxergam nas mídias uma ameaça
para seus usuários, devido ao seu potencial de manipulação e influência. Contudo, os autores
destacam que uma postura antimídia “não leva em consideração o potencial que a pedagogia
crítica e a produção de mídia alternativa oferecem para se dar poder às pessoas” (KELLNER;
SHARE, 2008, p. 699). A segunda abordagem trazida para o debate se refere à “educação em
arte midiática”, que remete às qualidades estéticas da mídia e das artes. Sobre essa abordagem
os autores afirmam:
Incorporar a produção de arte e mídia na educação é oferecer o potencial para tornar
o aprendizado mais experimental, mais “mão na massa”, criativo, expressivo e
divertido. A educação em arte midiática pode trazer prazer e cultura popular para a
educação corrente, tornando a escola, assim, mais motivadora e relevante para os
alunos (KELLNER; SHARE, 2008, p. 700).

A terceira abordagem à educação midiática, segundo os autores, advém do
“movimento de alfabetização midiática” dos Estados Unidos. Tal abordagem busca ampliar a
noção de alfabetização midiática, incluindo a tradição da alfabetização impressa, considerando
os múltiplos formatos midiáticos e a cultura popular. Contudo, é fundamental que haja uma
exploração do papel da linguagem e da comunicação no processo de alfabetização midiática,
para que seja possível identificar as relações de poder e dominação presentes na composição
dos diferentes formatos midiáticos. Nesse sentido, é preciso rejeitar a ideia de neutralidade na
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educação e nos processos comunicacionais, na direção de uma educação midiática pautada na
crítica e na transformação da realidade por meio da práxis (KELLNER; SHARE, 2008).
Por fim, Kellner e Share (2008) propõe a quarta abordagem, afirmando que ela
apresenta aspectos das abordagens supracitadas, entretanto focaliza a crítica ideológica e analisa
a política de representação, no que diz respeito às questões de gênero, raça e sexualidade,
considerando a economia política e as relações sociais das mais importantes empresas de mídia.
Para os autores, “o objetivo deve ser caminhar em direção à alfabetização crítica da mídia com
a compreensão da alfabetização como um processo social que requer amplitude e profundidade,
ao plantar as sementes e embasar os passos para a pedagogia transformadora” (KELLNER;
SHARE, 2008, p. 704).
Vale ressaltar que os fundamentos da educação midiática apontados por Buckingham
(2003) e Kellner e Share (2008), conforme aventado anteriormente, apresentam consonância
com a literatura acadêmica da área de Educação no Brasil, especialmente a partir do conceito
de ME (BELLONI, 2001; FANTIN, 2011). Fantin (2020, p.13) atualiza suas proposições,
afirmando que
para assegurar experiências e práticas midiáticas entre crianças e jovens na
perspectiva de uma cidadania de pertencimento instrumental e cultural, enfatizamos a
necessidade de que os programas curriculares e as políticas públicas educacionais
avancem no sentido de contemplar uma abordagem culturalista e ecológica da mídiaeducação, que implica trabalhar pedagogicamente com todos os meios e tecnologias
disponíveis, de forma a articular as perspectivas crítica-reflexiva, metodológica
instrumental e produtiva- expressiva da mídia-educação.

Gil e Bravo (2016) reforçam a necessidade de políticas educacionais, relativas à
incorporação das TIC nas escolas, que ultrapassem o fornecimento de dispositivos tecnológicos
digitais para serem usados no processo de ensino-aprendizagem. O estudo desenvolvido pelos
autores buscou refletir sobre a formação profissional para o uso dessas tecnologias:
A tentativa de eliminar a exclusão digital foi o primeiro e mais necessário passo, mas
o fornecimento de artefatos não foi, e não é, suficiente. Essa lacuna tem se deslocado
no sentido de que os usuários possam aproveitar ao máximo as possibilidades das
ferramentas digitais, por isso é necessário um treinamento a esse respeito. Mas a
preparação do professor foi técnica e não didática e, de acordo com as queixas dos
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professores e as experiências e vivências digitais dos alunos, esse tipo de compreensão
do letramento é parcial e insuficiente. (GIL; BRAVO, 2016, p. 106, tradução nossa)8.

Sendo assim, Gil e Bravo (2016) acreditam que a incorporação das TIC nos processos
de ensino-aprendizagem demanda exploração e treinamento “nelas” e “com elas” (TIC), pois,
uma vez que a presença das TIC na vida cotidiana tem significado uma mudança de paradigma
cultural, as práticas que ocorrem fora da escola são de grande relevância para esta instituição e
“devem estar vinculadas a um projeto de remodelação das propostas didáticas, do conceito de
conhecimento, da organização das escolas, da presença das famílias, etc.” (GIL; BRAVO, 2016,
p. 106, tradução nossa)9.
As concepções construídas em torno da ME, possibilitam a ampliação de horizontes
acerca da compreensão das mídias por meio de diferentes dimensões (político-econômica,
ambiental, psicológica e cultural). Isto nos leva a considerar essas dimensões de forma integrada
e, por sua vez, pode romper com a concepção instrumental (educar com as mídias). Portanto,
educar sobre as mídias não exclui a dimensão instrumental, mas pode constituir um caminho
que integra ambas e, com isso, oferecer condições para uma leitura crítica das mídias e para o
desenvolvimento de um indivíduo autônomo (FANTIN, 2011).
Em acréscimo, Fantin (2011) faz menção às contribuições do professor e pesquisador
Pier Cesare Rivoltella, o qual destaca a importância de uma perspectiva capaz de pensar as
mídias como recurso global para a educação. Isto é, uma perspectiva integrada na abordagem
da ME é de grande valia para o campo educacional, pois possibilita a articulação de múltiplas
e distintas visões de mundo, o que pode favorecer a interpretação crítica acerca das mídias. À
vista disso, Cerigatto (2020) propõe o desenvolvimento de atividades com as linguagens
midiáticas e indica a utilização de manchetes de revista como possibilidade para colocar em
circulação alguns preceitos da ME. Para tal, Cerigatto (2020) sublinha uma matéria veiculada
pela revista Veja, devido à grande repercussão que obteve à época de sua publicação, e aponta
que podem ser articulados no agir pedagógico conceitos chave para a ME, tais como

8

No original, “El intento de eliminar la brecha digital era el primer paso y el más necesario, pero no fue, ni es,
suficiente con la dotación de artefactos. Esta brecha se ha ido desplazando hacia la capacidad de los usuarios
de aprovechar al máximo las posibilidades de las herramientas digitales, por lo que apremió la formación en
este sentido. Pero la preparación del profesorado fue técnica y no didáctica y, a tenor de las quejas del
profesorado y de las experiencias y vivencias digitales del alumnado, este tipo de entendimiento de la
alfabetización es parcial e insuficiente”.

9

No original, “deben vincularse a un proyecto de remodelación de propuestas didácticas, del concepto del saber,
de la organización de los centros escolares, de la presencia de las familias, etc.”.
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“linguagem midiática, instituições de mídia, audiência e representação” (CERIGATTO, 2020,
p. 8).
De acordo com Bévort e Belloni (2009), a ME configura os processos de socialização
das novas gerações, pois participa ativamente dos processos de produção, reprodução e
transmissão da cultura na contemporaneidade, exercendo a cada dia que passa papéis mais
importantes na vida dos sujeitos. Desse modo, pensar uma postura crítica e criativa frente aos
usos das tecnologias e, consequentemente, dos produtos midiáticos que delas emergem foi
premissa e é exercício constante do agir pedagógico e de nossas práticas de pesquisa.
Conforme Bruno e Pesce (2015), está cada vez mais difícil negligenciar a potência das
TDIC frente ao processo educativo. Diante disso, propostas de ensino-aprendizagem que
articulem essas tecnologias e promovam uma horizontalidade entre professor e estudantes
certamente reforçarão a produção coletiva de conhecimentos e a colaboração. Nesse sentido,
vale dizer que nossa pesquisa esteve atenta às mídias contemporâneas e propôs a
experimentação de formatos midiáticos, como o podcast, com o intuito viabilizar a colaboração
e a coautoria, especialmente pelo fato de termos vivenciado as experiências de ensino-aprendizagem durante o Ensino Remoto Emergencial (ERE).
Bévort e Belloni (2009) empreenderam esforço na construção de um texto militante
acerca da ME, no qual defendem a formação de professores ancorada em uma ideia de que não
pode existir cidadania sem uma devida apropriação crítica e criativa das mídias por parte dos
cidadãos e uma prática que integre as mídias nos processos educacionais.
No entanto, é importante assinalar alguns problemas para a consolidação da ME e que
se têm mostrado presentes no cenário do ERE: pouca importância com a formação inicial e
continuada dos profissionais da educação, sobretudo devido à uma ausência e/ou indefinição
de políticas públicas; ausência de reflexões a respeito da formação dos jovens no que tange à
apropriação crítica e criativa das mídias, especialmente por vivermos em um cenário repleto de
novos recursos tecnológicos; e usos meramente instrumentais e acríticos dos recursos
tecnológicos por parte dos educadores, sem a devida reflexão acerca das mensagens e contextos
de produção dos diferentes materiais midiáticos veiculados no ambiente educacional
(BÉVORT; BELLONI, 2009).
Corroborando um dos aspectos apresentados acima, Fantin (2011) alerta também para
uma compreensão das mídias para além de seus aspectos instrumentais. Segundo a autora, a
ME deve envolver “a adoção de uma postura ‘crítica e criadora’ de capacidades comunicativas,
expressivas e relacionais para avaliar ética e esteticamente o que está sendo oferecido pelas
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mídias, para interagir significativamente com suas produções e para produzir mídias também
(FANTIN, 2011, p. 29).
Considerando as práticas pedagógicas que se dão na escola, vale destacar a relevância
dos “quatro C” (FANTIN, 2011) da ME: cultura (ampliação e possibilidades de variados
repertórios culturais), crítica (capacidade analítica, reflexiva e avaliativa), criação (capacidade
criativa de expressão, de comunicação e de construção de conhecimentos) e cidadania, pois essa
perspectiva abre caminho para que sejam delineadas linhas de ação para uma prática pedagógica
articulada e transformadora. Além disso, a ME intenta a reflexão teórica acerca de práticas
culturais e constitui um fazer educativo que entrelaça cultura, educação e cidadania (FANTIN,
2011).
Por fim, o aporte metodológico oferecido pela ME apresenta-se como um agregado
constituído por disciplinas ligadas à área da Comunicação Educacional, da Tecnologia da
Educação, entre outras, o que nos possibilita perceber que a relação entre educação,
comunicação, cultura e tecnologia, configura o estatuto epistemológico e os fundamentos da
ME e, consequentemente, suas relações com a cultura organizativa da escola e com tecnologias
didáticas. Deste campo emergem algumas possibilidades para a pesquisa em educação, entre
elas, o cinema, a televisão e a internet. Vale ressaltar, que algumas pesquisas mais recentes que
se debruçam na ME vêm utilizando métodos etnográficos, tais como observação participante,
entrevistas e pesquisa-ação, todos marcadas pela subjetividade do pesquisador (FANTIN,
2011).

1.1 ATUALIZANDO A MÍDIA-EDUCAÇÃO NAS TRILHAS DA CULTURA
DIGITAL
Inicialmente, é preciso estabelecer que nosso trabalho reconhece a cultura digital como
um importante campo do conhecimento e que os desafios dessa cultura na atualidade
atravessam e tensionam o campo da Educação. Porém, as discussões inerentes à cultura digital
extrapolam os limites deste estudo. Sendo assim, o intuito do presente tópico é expor pontos
importantes acerca da cultura digital e de que maneira este campo de estudos nos ajudou a
pensar a Mídia-Educação como elemento integrante da Pesquisa-Ação.
Entendemos que a cultura digital na contemporaneidade monta um cenário complexo,
permeado de fatores de diversas ordens, dos quais emergem desafios. Parte desses encontram
lugar no que Lemos (2019) denominou de “PDPA”, Plataformização, Dataficação e
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Performatividade Algorítmica. Essas ações compõem dinâmicas que têm perpassado nossos
modos de viver e colocam em xeque os ideais libertários oriundos da cibercultura, tais como a
emancipação, a liberação do polo emissor, a inteligência coletiva, entre outros (LEMOS. 2019).
Lemos (2019) destaca que softwares e seus algoritmos de controle sempre estiveram
presentes no que constitui o digital. Todavia, esses não atuavam de forma ampla e integrada
como atualmente, agenciando-nos, nos levando a fazer escolhas, enfim, nos cooptando. Isso
tem acontecido de forma difusa e por intermédio de plataformas digitais, incorporadas nos
sistemas das diversas TDIC, configurando assim a “plataformização”. Dados da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) indicam que o aparelho
celular é o principal meio para acessar a internet nos domicílios brasileiros. Em números, 99,2%
dos lares brasileiros com acesso à internet têm os smartphones como principal meio para acessar
a grande rede (IBGE, 2018). Diante disso, como sugere Lemos (2019), é preciso atenção e
ponderação crítica quanto às práticas comunicacionais mediadas por dispositivos tecnológicos
digitais como o celular, pois o movimento de “plataformização” atravessa as nossas formas de
viver na atualidade, agenciando-nos constantemente por meio de suas arquiteturas e
funcionalidades.
A “dataficação” é apontada por Lemos (2019) como a “modulação” da vida por meio
de dados. Usuários conectados à internet são constantemente aliciados por ciclos de consumo,
customização, promessas de eficiência, etc. Além disso, na esteira da “dataficação”, Zuboff
(2019) atenta para o “capitalismo de vigilância”, termo utilizado pela autora para se remeter às
operações de captura de dados (por parte das grandes corporações do ramo da tecnologia) de
usuários que navegam pela internet. Segundo Zuboff (2019), a captura desses dados tem como
objetivo estabelecer perfis de usuários, induzindo-os a percorrer determinados caminhos,
desorientando-os, além de ofuscar informações relevantes. A “performatividade algorítmica”
seria a ação dos algoritmos computacionais sobre os dados digitais pessoais capturados nas
plataformas, que acabam por traduzir diferentes aspectos da personalidade dos usuários,
revelando padrões e neles intervindo. Tal fato é efetivado quando algoritmos são programados
para “agir” com base em grandes acervos de dados digitais. Diante disso, emergem da “PA”
problemáticas como as fakenews e as bolhas das redes sociais, (LEMOS, 2019).
Lemos (2019) sustenta que a cultura digital contemporânea tem constituído “um amplo
sistema de governança algocrático”, o que – ao nosso ver – acarreta transformações na
sociedade e revela um peculiar modus operandi. O autor ainda destaca que a cultura digital tem
criado “modelos de inclusão e exclusão, ciclos de antecipação produzindo o que é relevante
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com promessas de eficiência e customização, entrelaçando práticas, produzindo públicos, suas
opiniões e demandas” (LEMOS, 2019). Tais apontamentos, interpõem desafios às práticas do
ER, uma vez que os processos de ensino-aprendizagem, em muitos casos, têm sido mediados
por plataformas e aplicativos digitais.
Desse modo, colocar em circulação os preceitos da ME frente a esse cenário, exigiu
ponderação crítica e diálogo, pois a realidade produzida durante as aulas remotas de Educação
Física escolar esteve agenciada pelos elementos acima apresentados. Assim, com o intuito de
conectar o que já foi explanado, apresentaremos brevemente a seguir pontos importantes sobre
a cultura digital.
Em um breve resgate histórico, percebemos em Lévy (1998) a discussão sobre
inteligência coletiva e suas potencialidades, tendo em vista as dinâmicas comunicacionais
possibilitadas pela World Wide Web. Expandindo essa visão para uma cibercultura, Lévy (1999)
problematizou a construção do conhecimento com/no ciberespaço10 de maneira distribuída, o
que envolveria movimentos não necessariamente lineares para a efetivação de aprendizagens
singulares e contextualizadas. Diante do exposto, entram em cena “as aprendizagens
personalizadas” e as “aprendizagens coletivas em rede” como responsáveis por um
reposicionamento do professor, que passa a ocupar a posição de “animador da inteligência
coletiva”, em vez de “fornecedor de conhecimentos” (LÉVY, 1999, p. 160).
Esses aspectos históricos apontados por Levy (1999) ajudam-nos a pensar,
hodiernamente, na composição de um ER aberto a variadas (re)configurações, prezando por um
espaço horizontal em que professores e estudantes (co)criam trilhas de aprendizagem em
conformidade com as circunstâncias em que vivem. No entanto, é necessário ter atenção às
seleções de conteúdo, pois, como mencionado anteriormente, os dados e informações que
circulam na internet são agenciados pela PDPA (LEMOS, 2019).
Pensar uma inteligência coletiva a partir do imbricamento de TDIC e Educação traz
algumas possibilidades, como é o caso da “aprendizagem cooperativa”. Como alternativa à
lógica pautada na transmissão de conhecimento, ao considerar estratégias didatizadas com o/no
ciberespaço e seus repositórios, professores e estudantes passaram a poder acessar e construir
conhecimentos de forma mútua e colaborativa em rede (LEVY, 1999). Diante disso, os sujeitos

10

Levy (1999, p. 94) indica que o ciberespaço traduz, em conjunto com interagentes humanos e infraestruturas
telemáticas, um “espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias
dos computadores”.
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da Educação, em associação com a materialidade digital, puderam passar a produzir
(ciber)espaços privilegiados para a edificação e circulação do conhecimento, trazendo à ação
pedagógica um olhar focado no estímulo ao ensino-aprendizagem e ao espírito de uma
cibercultura. Entendemos que, sob essa ótica, passou-se a valorizar um rompimento com a
tradição da difusão de informações de maneira hierárquica e verticalizada em processos
formativos. Em vista disso, o reconhecimento das experiências das pessoas em suas interações
sociais e profissionais mediadas em redes telemáticas quebrou o monopólio da transmissão do
conhecimento a partir de um polo emissor (LEMOS, 2003; LIMA, 2011), incitando os sistemas
educacionais a assumir um novo papel: o de se valer das potencialidades do digital no intuito
de (re)orientar as pessoas em seus percursos individuais, considerando, inclusive, os saberes
não exclusivamente sistematizados (LEVY, 1999) e que tradicionalmente balizam as trajetórias
curriculares.
O ciberespaço é um mediador fundamental da inteligência coletiva e possibilita ao
campo da Educação novas formas de organizar práticas formativas e a própria produção de
conhecimentos. Essa mediação do ciberespaço ficou evidente com o ERE, que trouxe à tona as
possibilidades e limites de ensinar e aprender nessa modalidade formativa. Nesse particular,
notamos tanto a mobilização de recursos do ciberespaço para a produção dos mais diversos
arranjos didáticos, quanto a insuficiência de condições mínimas de infraestrutura para conexão
com a internet e disponibilidade de TDIC nos âmbitos formativos.
Remontando às suas origens, é notável que a cibercultura (LÉVY, 1999) expandiu as
práticas comunicacionais e possibilitou, por intermédio do ciberespaço, novas relações sociais
com o digital. A utilização de chats, as trocas de e-mails, os weblogs, etc. são exemplos de
práticas corriqueiras dessa cibercultura e rompem com a lógica das mídias de massa, cedendo
lugar para ambientes abertos e com fluxos multidirecionais para as trocas informacionais.
Lemos e Levy (2010) indicam que as práticas dessa cultura se conformam à três princípios:
reconfiguração; liberação do polo de emissão; conexão generalizada. A reconfiguração envolve
novas formas de se relacionar e produzir com as mídias digitais e, nesse particular, não ocorre
substituição ou aniquilamento de práticas comunicacionais anteriores, mas sua reestruturação a
partir das potencialidades do digital. A liberação do polo de emissão compreende os discursos
emergentes que, sem o controle das mídias de massa, passam a circular de forma livre entre as
redes de relacionamento presentes no ciberespaço. Por fim, a conexão generalizada expressa a
prerrogativa da conexão entre pessoas e máquinas, máquinas e máquinas, pessoas e pessoas, de
forma que todos passam a trocar informações de maneira autônoma e independentemente.
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Para Malaggi e Marcon (2012) os processos de ensino-aprendizagem que ocorrem ao
longo da formação humana devem ater-se ao que eles chamam de Tecnologias Digitais de Rede
(TDR’s), pois a apropriação pedagógica dessas ferramentas pode conduzir os atores envolvidos
nesses processos a uma ressignificação dos aspectos ligados às práticas escolares:
Ao refletir sobre a relação existente entre sociedade contemporânea, tecnologias,
cultura e o próprio ser humano, é preciso pensar a respeito do modo como acontecem
os processos de ensino-aprendizagem e os elementos que os constituem. Diante disso,
percebe-se que os sujeitos têm novas demandas de aprendizagem, pois a velocidade
da informação e da comunicação passou a estabelecer diferentes vias de acesso ao
conhecimento e, com isso, houve a criação de novas necessidades para (con)viver na
sociedade globalizada. (MALAGGI; MARCON, 2012, p. 120).

A relação dos seres humanos com a informação foi transformada pelas interações que
passaram a ocorrer no ciberespaço, fazendo com que as pessoas cada vez mais busquem por
atualização e por conexões entre as experiências anteriores e as vivências cotidianas. Imersos
em uma sociedade de aprendizagem, os sujeitos passam a atuar como interlocutores do
conhecimento e a agir orientados por um senso investigativo, o que, por sua vez, possibilita
uma formação dialógica e atenta à nova realidade comunicacional (MALAGGI; MARCON,
2012).
Contrariamente à perspectiva da cibercultura, Felinto (2011) propõe-se a tratar de um
campo de investigação denominado “estudos de mídia”. Para tal, considera salutar que os
estudos de mídia estejam ancorados em três grandes eixos teóricos, sendo eles: materialidades,
medialidades e temporalidades. Segundo o autor, “falar em materialidades, medialidades e
temporalidades significa desenhar um esboço de um mapa epistemológico no qual assinalamos
os acidentes geológicos para os quais devemos estar mais cuidadosamente atentos” (FELINTO,
2011, p. 10). O autor critica a palavra cibercultura pelo fato de ela carregar uma série de
discursos que remontam a ideia do progresso permanente e do bem-estar humano por meio do
avanço tecnológico. Assim, Felinto (2011) diz que o declínio do termo cibercultura fica
evidente a partir da diminuição das publicações que colocam este termo em circulação. Isto é,
a literatura acadêmica parece descolar-se gradativamente do uso da palavra, pois ela caracteriza
um discurso mitológico, utópico e projetivo.
Pensar o campo da Educação frente aos desafios de uma cultura contemporânea
permeada de mídias digitais requer criticidade em relação aos conteúdos que circulam nessas
mídias, além da compreensão a respeito do iminente vazamento de dados e informações
pessoais, ao qual estamos expostos nesse cenário. A pandemia e o ERE manifestaram de forma
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categórica o quanto usuários da internet estão vulneráveis quando se trata de confidencialidade.
Diante disso, quais riscos corremos com a entrada das grandes corporações nos ambientes
educacionais, sobretudo frente à lógica da PDPA? Como prover uma formação crítica a crianças
e jovens quanto aos usos das mídias digitais diante dos novos contornos dessa cultura digital?
É preciso atualizar as proposições da ME em face aos atuais desafios da cultura digital.
De acordo com Girardello, Fantin e Pereira (2021), a radical transformação dos ambientes
comunicativos observada nos últimos anos, sobretudo com a chegada das redes sociais digitais,
coloca-nos diante de fenômenos como as fakenews. De acordo com Fantin (2020), mesmo com
o aumento do número de experiências relativas às competências midiáticas, ainda são
necessárias ações qualificadas no que diz respeito à cultura digital. Tal demanda emerge porque
as questões da educação on-line na atualidade estão atravessadas por uma série de fatores, tais
como: controle de dados, inteligência artificial e fakenews, os quais representam grandes
desafios para a escola.
Em razão da capilaridade das redes sociais digitais, propagandas e ondas de
desinformação circulam deliberadamente por esses canais, exigindo que a ME esteja mais
atenta quanto à sua dimensão crítica (GIRARDELLO, FANTIN; PEREIRA, 2021). Nesse
sentido, fazem-se necessários processos formativos que considerem a educação para as mídias,
no intuito de situar crianças e jovens em relação aos processos pelos quais os seus dados
particulares estão atualmente submetidos no “mar” da internet. Frente a essa questão, é
importante mencionar que o monopólio das grandes empresas da comunicação digital permite
que grandes volumes de dados de usuários da internet, circulem, sejam armazenados ou até
mesmo vendidos a terceiros, por essas corporações (LEMOS, 2019).
Conforme Buckingham (2018), apesar de oferecerem novidades empolgantes para os
alunos criarem e compartilharem conteúdos, as mídias sociais digitais também apresentam
novos desafios, os quais exigem uma análise crítica. O autor alerta que a circulação da mídia
tem sido controlada por um número muito pequeno de “monopólios globais”. A esse respeito,
Lemos (2019) diz que, na atualidade, grande parte do que circula na internet está sob os
domínios de cinco grandes empresas, as “BigFive” – Google, Amazon, Facebook, Apple e
Microsoft (GAFAM). Diante disso, é importante mencionar que o modelo de negócios dessas
empresas é muito diferente do que o observado nas antigas “mass media”, o que torna vital que
entendamos como essa nova economia de dados tem operado.
Frente a essa questão, é preponderante situar a reflexão crítica sobre os usos das
tecnologias digitais e os processos formativos que envolvem as mídias como aspectos
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fundamentais a serem explorados no ambiente escolar, pois eles podem propiciar
entendimentos e ponderações. A experimentação autônoma das TDIC por crianças e jovens
pode até proporcionar a elas um aprendizado “autoinstrucional”. Entretanto, as aprendizagens
relativas a esse movimento, ao que tudo indica, estarão relacionadas estritamente a dimensão
técnica instrumental. Desse modo, de acordo com Fantin (2020, p. 13), a reflexão crítica a
respeito das mídias “necessita da mediação do outro, da pergunta, da desestabilização de certas
hipóteses e certezas que levam os estudantes a pensar sobre suas práticas culturais e midiáticas,
sobre o que leem, acessam, consomem, produzem, compartilham, etc.”.
Fantin (2020) verificou a presença de uma aprendizagem autodidata entre jovens
estudantes quanto às competências relacionadas à educação midiática e evidenciou a “quase
ausência” da escola neste processo de aprendizagem ligado às mídias e à construção das
competências audiovisuais. Frente a essa lacuna, a autora reflete sobre a mediação educativa na
cultura digital e defende a inclusão curricular de uma educação para as mídias nos espaços
formais de ensino, pois, atualmente, a ME é uma “condição de cidadania” (FANTIN, 2020,
p. 14)
Não obstante práticas comunicacionais cotidianas de crianças e jovens possibilitem a
vivência dos mais diversos processos de aprendizagem informal (BUCKINGHAM, 2010), uma
formação para as mídias, que vislumbre a mediação educativa, é capaz de provocar reflexões e
instigar o pensamento. Diante disso, pensar o papel da ME na formação de crianças e jovens,
frente a cultura digital remete ao exercício da cidadania, à participação e aos princípios
democráticos, o que pode – e precisa – situar a participação nessa cultura de maneira ética,
responsável e consciente de riscos e possiblidades com o digital. Sendo assim, nesse cenário, a
educação midiática apresenta alguns pressupostos elementares, como conhecer as formas de
uso e funcionamento da internet, compreender o processo de produção de informações em
variados contextos, verificar a confiabilidade dos websites e adquirir competências para uso,
produção e compartilhamento de conteúdos digitais de forma responsável (FANTIN, 2020).
Segundo Bonilla e Pretto (2015), a transformação do computador em uma máquina
pedagógica, em vez de uma tecnologia de comunicação e de produção de sentidos, tem tornado
difícil a aproximação das práticas escolares com as práticas sociais inerentes à cultura digital.
Conforme os autores, nas escolas brasileiras, projetos como o “Um computador por aluno”
(UCA) mostram como as políticas públicas do país insistem em conceber as tecnologias digitais
na Educação como ferramentas auxiliares nos processos de ensino-aprendizagem. Lima e
Nascimento (2016), ao investigar o Projeto UCA na cidade de Tiradentes, constataram que as
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ações daquela iniciativa não foram suficientes para estimular a apropriação docente das TDIC,
a reconfiguração das práticas pedagógicas e a instauração de uma cultura digital escolar, tendo
em vista o baixo aproveitamento do potencial das TDIC, associado a um cenário precário para
a implantação daquela política. Diante disso, é preciso considerar as TDIC no ambiente
educacional como “elemento de informação, de comunicação e de produção de imagens,
informações e conhecimentos”, para, assim, proporcionar uma aproximação entre estudantes e
a escola (BONILLA; PRETTO, 2015, p. 510).
A integração das TDIC no cotidiano escolar exige uma devida articulação entre as
ações educativas propostas e a linguagem dos jovens estudantes. Tal articulação conclama por
uma perspectiva aberta quanto ao uso das TDIC na escola, isto é, proporcionar um ambiente
onde os jovens possam colocar em circulação suas formas de se expressar e de aprender em
meio e com a cultura digital. Conforme Bonilla e Pretto,
a vivência plena da cultura digital na escola só será possível quando a articulação entre
as políticas públicas se efetivarem, o professor for fortalecido e a integração entre as
práticas sociais e as práticas escolares efetivamente acontecerem, tornando a cultura
digital um pressuposto básico da cultura escolar. Aí, então, teremos a possibilidade
efetiva de usufruirmos – professores, alunos e comunidade escolar – de um canal
emissor, onde todos nos posicionemos como propositores, idealizadores, criadores,
onde tenhamos voz e vez; e de transformarmos a escola num espaço de criação e
socialização dessa produção. (BONILLA; PRETTO, 2015, p. 515).

Pensar a educação midiática de crianças e jovens na atualidade envolve múltiplos
fatores, tais como a leitura, a produção e a reflexão sobre as mídias, e precisa levar em
consideração as diversas dimensões deste universo (FANTIN, 2020). Assim, diante dos
aspectos explorados neste tópico, a seguir nos propusemos a realizar uma aproximação entre a
Mídia-Educação e a Educação Física escolar para, assim, dar contornos à nossa proposição de
pesquisa.

1.2 MÍDIA-EDUCAÇÃO (FÍSICA): UMA ARTICULAÇÃO POSSÍVEL ENTRE A
MÍDIA-EDUCAÇÃO E A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
A Mídia-Educação (Física) ou Mídia-Educação na Educação Física vem-se
constituindo e consolidando como um subcampo acadêmico no interior da Educação Física
brasileira desde os anos 90 (BIANCHI, 2009; PIRES; LAZZAROTTI FILHO; LISBÔA, 2012;
PIRES; PEREIRA, 2016; MEZZAROBA, 2020). Esse subcampo tem recebido contribuições
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de diversas áreas de conhecimento e tem sido tratado por diferentes vieses, sendo abordado por
perspectivas

sociológicas

antropológicas,

comunicacionais,

jornalísticas,

filosóficas,

pedagógicas, entre outras. Em busca de abordagens interdisciplinares envolvendo os campos
das ciências humanas e sociais, a Mídia-Educação na Educação Física mostra-se distante de
perspectivas estritamente voltadas aos aspectos biológicos e apresenta-se como um
conhecimento que ampliou os horizontes para a Educação Física, no sentido de consolidá-la
como um subcampo legítimo (MEZZAROBA, 2020).
Em uma perspectiva histórica, registra-se que o primeiro movimento de aproximação
entre a Educação Física e o campo da Comunicação se deu no ano de 1991, na Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM), momento em que é inserida no Programa de Pós-Graduação
em Ciência do Movimento Humano uma linha de pesquisa denominada “Comunicação,
Movimento e Mídia na Educação Física” (MEZZAROBA, 2020).
Nesse movimento inicial da Mídia-Educação (Física) no Brasil, cabe destacar um dos
textos fundantes no que se refere à articulação da Educação Física com a Comunicação Social,
intitulado “Proposta de desenvolvimento de um novo conhecimento na e para a Educação Física
e a Comunicação Social no Brasil” (CARVALHO; HATJE, 1996). Em linhas gerais, Carvalho
e Hatje (1996) apresentaram esse “novo conhecimento” com o intuito de mobilizar os
profissionais de Educação Física quanto à ação dos meios de comunicação no seu cotidiano,
propor estudos interdisciplinares entre a Educação Física e a Comunicação Social, alertar para
a necessidade de serem instituídas disciplinas específicas nos currículos dos cursos de
graduação em Educação Física e incentivar a assessoria esportiva como uma nova perspectiva
de trabalho.
Outro marco importante na trajetória da Mídia-Educação (Física) foi a criação do
Grupo de Trabalho Temático (GTT) de Educação Física, Comunicação e Mídia, no Colégio
Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) (PIRES; LAZZAROTTI FILHO; LISBÔA, 2012;
MEZZAROBA, 2020), âmbito no qual houve uma aproximação da Educação Física com áreas
que tratam das Teorias da Comunicação, das Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação (TDIC) (DORENSKI; LARA; ATHAYDE, 2020). Como consequência, o
número de trabalhos e pesquisadores associados ao campo da Mídia-Educação (Física) tem
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apresentado um considerável crescimento nos últimos anos11, o que traz à tona a formação de
grupos de estudos e pesquisa que se dedicam a investigar sistematicamente a referida temática.
Dentre eles, destacam-se: o Laboratório e Grupo de Estudos Observatório da Mídia Esportiva
(LABOMÍDIA), criado em 2003 na UFSC; Grupo MEL – Mídia, Memória Educação e Lazer,
da UFBA (2004); LABOMÍDIA/UFS (2007) – Grupo afiliado ao LABOMÍDIA/UFSC, com
funcionamento na Universidade Federal de Sergipe; LEFEM – Laboratório de Estudos em
Educação Física e Mídia na UFRN (2008); LABOMINAS da UFSJ (2011), entre outros
(DORENSKI; LARA; ATHAYDE, 2020).
Outra importante contribuição para o subcampo da Mídia-Educação na Educação
Física vem do professor Mauro Betti, autor do livro A janela de vidro: esporte, televisão e
educação física (BETTI, 1998), desdobramento de sua tese de doutoramento. Betti é também
organizador da coletânea Educação Física e mídia: novos olhares, outras práticas (BETTI,
2003) e tem diversos artigos publicados em periódicos. Betti (1998) propõe uma nova postura
na abordagem dos temas da cultura corporal de movimento na Educação Física escolar,
compreendendo uma nova tarefa pedagógica, na qual exista a formação de um receptor crítico,
sensível e inteligente diante das produções midiáticas no campo da cultura corporal de
movimento. Betti sugere que a incorporação das produções midiáticas pela Educação Física
abre inúmeras possibilidades pedagógicas, tais como a utilização de vídeos, o debate e reflexão
sobre temas atuais e polêmicos e a utilização de linguagem jornalística, que pode chamar a
atenção dos estudantes devido aos recursos gráficos utilizados (BETTI, 2001). O autor também
problematiza a relação entre as mídias e a Educação Física escolar a partir da televisão,
apontando que, diante da grande quantidade de informações apresentadas pelas mídias, a tarefa
de refletir sobre a cultura corporal de movimento chega ao professor como um grande desafio
no exercício da mediação pedagógica na Educação Física escolar, pois “o que se pretende é
desenvolver nos alunos a capacidade de associar informações desconexas, analisá-las e
aprofundá-las” (BETTI, 2001, p. 126).
De acordo com Pires e Pereira (2016), a Mídia-Educação (Física) vem buscando
constituir um espaço de atuação pedagógica, no intuito de atender às novas demandas e aos
desafios impostos pela cultura digital. Os autores relembram que os esforços iniciais da
Educação Física ao se aproximar do campo da Comunicação, deram maior ênfase às análises
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A esse respeito, vale ressaltar o estudo recente de Mezzaroba (2020) no qual o autor realizou uma análise
documental das produções acadêmico-científicas acerca das Mídias e Tecnologias na Educação Física no período
de 1997-2017.
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de produtos midiáticos, sobretudo os advindos da televisão. No entanto, com a contribuição dos
estudos culturais latino-americanos de comunicação, o conceito de mediação12 passa a figurar
nos estudos da Educação Física de maneira a propiciar análises mais profundas acerca do espaço
de recepção. Pires e Pereira (2016, p. 244) ressaltam “a Mídia-Educação tem sido empregada
como conceito orientador de estudos que visam relatar/refletir sobre experiências de práticas
pedagógicas com mídia/TICs na Educação Física escolar ”.
Partindo para uma aproximação do conceito de Mídia-Educação (Física) com o
contexto da cultura digital, Mendes (2020) faz apontamentos no que tange às relações dessa
última com a cultura corporal de movimento. Para o autor, estamos vivenciando na
contemporaneidade o encontro e o choque entre “dois mundos” (cultura digital e cultura
corporal de movimento) (MENDES, 2020, p. 29, ênfase do autor). O objetivo central do texto
de Mendes (2020) é delinear algumas das frentes em que a cultura digital e a cultura corporal
de movimento convergem. Em conformidade, Pires e Pereira (2016) enfatizam que, no campo
da informação e comunicação, as constantes transformações tecnológicas, promovem novas
configurações no que tange ao uso das TIC’s, gerando assim, novas demandas para o campo da
Educação.
Desse modo, é preciso atentar-se ao movimento de “massificação da emissão
comunicativa digital” (PIRES; PEREIRA, 2016, p. 245), que coloca em xeque os clássicos
lugares de emissor e receptor problematizados em alguns estudos envolvendo os campos da
Educação Física e Comunicação. Nesse aspecto, Pires e Pereira (2016) salientam que a Web 2.0
é um espaço que dispõe de ferramentas digitais gratuitas e que oferece aos usuários plenas
condições de se tornarem polos emissores de informação. Já Mendes (2020), aponta para uma
nova etapa de desenvolvimento da internet, denominada de Web 3.0. Também chamada de
internet learning, a Web 3.0 apresenta novos elementos, tais como a inteligência artificial, os
bigdata e a comunicação ubíqua, que, somados ao usuário, tecem uma nova rede
comunicacional, onde os elementos não-humanos são responsáveis por agenciamentos, em
muitos casos, observados através da capacidade de compreensão que determinados objetos
técnicos possuem (MENDES, 2020).

12

Orofino (2005) citado por Pires e Pereira (2016).
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Portanto, o que em determinado momento foi objeto de estudo da Mídia-Educação
(Física)13 atualmente divide espaço com as lacunas que se abriram com as novas configurações
do ambiente comunicacional da internet, porque, a partir do momento em que os seus usuários
se transformaram em “potenciais emissores”, surgiram novos desafios éticos (PIRES;
PEREIRA, 2016). Tal fato tem evocado reflexões mais profundas e tem convidado estudiosos
do campo da Educação, da Educação Física e da Comunicação a discutir e refletir a respeito da
qualidade do que se produz e se dissemina no ciberespaço.
Desse modo, Mendes (2020) corrobora a discussão relativa à incipiência de estudos
que abordem criticamente o contexto comunicativo da internet, sobretudo as relações entre
cultura digital e cultura corporal de movimento, que interessam ao presente estudo e que estão
situadas no âmbito da Educação Física escolar. Como argumentam Pires e Pereira (2016),
Clicar e postar uma imagem, fazer um comentário, quase anônimo, no perfil de
alguém ou apenas um ‘curtir’ numa rede social tornaram-se procedimentos quase
mecânicos, irrefletidos. Criaram-se com isso reconfigurações sociais. Para alguns,
essa comunicação digital superlativa é muito bem-vinda porque amplia as
possibilidades de interação e conexão, gerando laços que ignoram distâncias e
temporalidades. Outros ressaltam que tais laços em rede são frágeis e superficiais,
meramente ocasionais, alertando que, entre suas consequências, há tanto o risco de
uma participação social cada vez menos efetiva no chamado mundo off line, quanto o
de banalização da própria noção de participação (PIRES; PEREIRA, 2016, p. 245).

Mendes (2020) descreveu como as interações no cerne da cultura digital têm
atravessado a cultura corporal de movimento, evidenciando as interfaces e os imbricamentos
dessas duas temáticas na composição de determinadas redes. Inteligência artificial, big data,
usuários, corporações desenvolvedoras de softwares, aplicativos fitness, arenas esportivas
inteligentes, entre outros, são alguns dos elementos que compõem as redes sociotécnicas que
abrangem a cultura digital e a cultura corporal de movimento. Diante disso, o autor chama a
atenção para um cenário atual, onde grandes corporações do ramo das tecnologias e da
comunicação têm explorado o campo do esporte e o universo fitness e, com isso, obtido bilhões
de dólares em lucros. Desde a experiência interativa nos espetáculos esportivos até as
tecnologias vestíveis, os atuais usuários da internet (prossumidores14) dispõem de uma gama de
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Os estudos de Tinôco (2017) e Oliveira (2004) constituem exemplos acerca de uma abordagem à ME relacionada
à dimensão produtivo-expressiva.
14
Conforme Mendes (2020, p. 39) prossumidores é um neologismo utilizado no contexto das publicações
referentes à cultura digital para indicar um “interagente” ativo. Ou seja, os atuais usuários da rede, além de
consumir informações, também as produzem e as editam.
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possibilidades para quantificar os próprios resultados em programas de treinamento, interagir
em tempo real com os grandes shows esportivos, participar de comunidades on-line
relacionadas às práticas preferenciais, entre outros. Porém, em contrapartida, dados
confidenciais destes usuários têm sido a “moeda de troca” para as grandes empresas da
comunicação, pois estas se valem das informações coletadas para criar e distribuir, por meio do
aparato publicitário, pacotes de serviços e produtos aos “prossumidores”.
Frente às questões acima apresentadas, uma nova agenda emerge para o campo da
Educação Física. O subcampo da Mídia-Educação (Física), aqui explorado, depara-se com
novos desafios e novos demandas, considerando o presente cenário da cultura digital. Tal
circunstâncias tensionam a Mídia-Educação (Física) na direção de uma reconfiguração,
“implicando a retomada da sua dimensão crítica, agora não apenas como aprendizagem para
leitura crítica do conteúdo ideológico da grande mídia de massa” (PIRES; PEREIRA, 2016,
p. 245), mas também perscrutando as lacunas dos discursos das utopias libertárias, a exemplo
da “Inteligência Coletiva” (LEVY, 1998), que em dado momento circulou nos estudos
envolvendo a cibercultura (LÉVY, 1999). Tais discursos, como afirma Mendes (2020, p. 38),
postulavam que “a possibilidade de livre circulação de informações na web poderia nos livrar
das imposições da grande mídia, ou que produções independentes ganhariam espaço frente aos
produtos da Cultura das Mídias de Massa”.
A Mídia-Educação (Física), como discutido, apresenta novas demandas em seu
itinerário formativo frente às potências e dilemas da cultura digital. O mesmo se pode dizer, em
relação à conjuntura da Educação Física escolar no Ensino Remoto Emergencial (ERE). A par
disto, buscamos, por meio deste referencial teórico, consolidar algumas ações didáticas
orientadoras das interlocuções pedagógicas propostas no âmbito da Educação Física escolar no
ERE, nas circunstâncias pesquisadas. A Mídia-Educação (Física) constituiu-se como nosso
aporte teórico para as ações realizadas no campo, junto aos estudantes das turmas investigadas.
Restava-nos, então, encontrar uma fundamentação teórico-metodológica capaz de
auxiliar na investigação dos efeitos produzidos por tal empreitada. Assim, como anunciado em
nossa introdução, recorremos à Teoria Ator-Rede (TAR).

2 EM BUSCA DO SOCIAL: UMA BREVE INTRODUÇÃO À TEORIA
ATOR-REDE
A Teoria Ator-Rede tem sua origem nos Science and Technology Studies15, tendo
como principais autores, Bruno Latour, John Law e Michel Callon e vem sendo construída
desde os anos 80 (MELO, 2007; TONELLI, 2015). Empregando os princípios epistemológicos
da TAR, é possível olharmos para os fatos sociais a partir de um viés não-antropocêntrico. Ou
seja, a Teoria tem como premissa considerar uma ontologia plana entre humanos e não humanos
que, ao se associarem e constituírem redes heterogêneas, passam a trabalhar coletivamente e
produzir diferenças que revelam um social em latência (LEMOS, 2020; LATOUR, 2012)
De acordo com Melo (2007), a TAR nos permite verificar a heterogeneidade de
materiais envolvidos na formação de uma rede por diferentes perspectivas. Afinal, redes estão
sempre abertas e em movimento, o que possibilita a entrada de novos elementos em cena. A
diversidade das redes encampa combinações entre humanos, objetos, instituições, forças da
natureza, etc., sendo marcada pela formação de híbridos. Latour (2019) traz para o seu léxico o
termo “híbrido” para demarcar dois conjuntos de práticas totalmente distintos. De um lado,
conjuntos de práticas que consideram misturas entre gêneros distintos, formando uma série de
híbridos entre natureza e cultura, de outro um conjunto de práticas que nega a proliferação
desses híbridos por meio de sua “purificação”, utilizando-se, para isso, de um status ontológico
que separa humanos de não-humanos (LATOUR, 2019).
Desse modo, a TAR é responsável pela compreensão das movimentações que ocorrem
nessas redes, frente aos “nós” que nelas se formam. É importante lembrar que a TAR não nega
a agência humana, mas ela busca lançar um olhar simétrico aos diferentes atores (actantes)16
que compõem as redes, evitando estabelecer a priori uma essência para as coisas, pois elas são
“o que fazem-fazer” (LEMOS, 2020, p. 60). Nas palavras de Latour (2002) “se essência é a
forma de definir uma entidade dentro da filosofia ‘Ser’, para a filosofia do ‘Ter’ uma entidade
é definida por suas propriedades e também por sua avidez” (LATOUR, 2002, p. 131, tradução
nossa).

15

Optamos por manter o termo original, pois acreditamos que a tradução para o português não dá conta do referido
campo. No entanto, a tradução do termo para o português (Estudos da Ciência e Tecnologia - ECT) é encontrada
em alguns estudos, como o de Tonelli (2015).
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Vale dizer que, na TAR, o termo “ator” é empregado em um sentido diferente do utilizado pela sociologia
tradicional. Nesse sentido, Latour (2012) utiliza o termo “actante” para se referir a tudo que age e deixa rastros
(seja humano ou não-humano). A definição acerca do termo actante será realizada na seção 2.1.
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Latour (2002), apoiado nas ideias de Gabriel de Tarde, identifica dois importantes
pontos de contato entre a TAR e a teoria social tardiana. O primeiro deles diz que, para
compreender as interações humanas, é irrelevante a diferenciação entre as esferas social e
natural. O segundo ponto é relativo à também irrelevante diferenciação entre circunstâncias
globais e locais. Diante desses pontos, na perspectiva latouriana, é preciso assumir a
composição de mundos a partir do reconhecimento das mediações17. Além disso, conforme
Allain (2015), separar o macro do micro impossibilita enxergar os processos que constituem a
sociedade.
Afiliado aos pensamentos de Tarde, Latour (2002) dialoga com o autor acerca da teoria
das mônadas18, no sentido de desconstruir a ideia de um social que tudo explica, e encontra nos
pressupostos de Tarde apontamentos que buscam romper com o dualismo entre micro e macro,
fortemente presentes na sociologia apresentada por Durkheim. Nas palavras de Tarde, “o
pequeno é sempre também o mais complexo” (LATOUR, 2002, p. 120, tradução nossa). Com
isso, o autor sinaliza que pequenas entidades são ricas em diferenças e complexidade, deixando
evidente sua posição de que não existem fronteiras entre natureza e sociedade e, portanto, não
se deve entender a sociedade como elemento estruturador e responsável por explicações
supostamente superiores (ALLAIN, 2015; LATOUR, 2002).
Para Law (1992), a TAR, também conhecida como sociologia da tradução, trata da
“mecânica do poder” (LAW, 1992, p. 379). Isto é, organizações, máquinas ou a sociedade são
frutos de redes compostas por diversos materiais, não apenas humanos. Partindo do pressuposto
das redes heterogêneas, os sociólogos da TAR entendem que o conhecimento não é o resultado
de um método científico privilegiado, mas sim um produto social, tendo em vista que o que é
produzido no interior de laboratórios de pesquisa nada mais é do que a interação de uma
variedade de elementos. A produção científica, na perspectiva TAR, ocorre a partir da
arregimentação de atores-rede19, como práticas laboratoriais, equipamentos, técnicos
especializados, financiamento, política de incentivo à produção acadêmica, entre outros.
Portanto, o conhecimento é “corporificado em várias formas materiais” (LAW, 1992, p. 380).
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O conceito de mediação será apresentado na seção 2.1, especificamente na página 48.

18

De acordo com o site Dicionário Online de Português (Dicio), mônada, no sistema de Leibniz, refere-se a uma
substância simples, ativa, indivisível, de que todos os entes são formados. Já Latour (2002, p. 119), define
mônadas como “o material a partir do qual o universo é constituído”.

19

A definição do termo ator-rede está explícita na seção 2.1.
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Com a intenção de exemplificar a materialidade da rede que se forma quando leciona suas aulas,
Law (1992) cita a organização do espaço, os materiais para anotação e o projetor enquanto
mediadores do processo comunicativo ali instaurado. Logo, todos esses elementos fazem parte
do social (LAW, 1992).
Entretanto, além de se considerarem os diversos materiais de uma rede, é também
necessário que haja uma boa descrição, organização e ordenamento desses materiais, no sentido
de compor a rede. Esse movimento de compor redes é explorado em Venturini (2010) e emerge
como uma possibilidade para operacionalizar a TAR, mediante a elaboração de cartografias.
Posto isto, é preciso dizer que, por se utilizar de um viés analítico, por vezes, a TAR pode
entremear questões éticas, pelo fato de negar ao humano uma condição especial a priori. Porém,
justamente o fato de o pesquisador que emprega a TAR agir de forma analítica é que lhe torna
possível identificar os agenciamentos produzidos por determinados elementos nas interações
ocorridas no interior de uma rede. Sendo assim, para Law (1992)
agentes sociais não estão nunca localizados em corpos e somente em corpos, mas que
ao contrário, um ator é uma rede de certos padrões de relações heterogêneas, ou um
efeito produzido por uma tal rede. O argumento é que pensar, agir, escrever, amar,
ganhar dinheiro – todos atributos que nós normalmente atribuímos aos seres humanos,
são produzidos em redes que passam através do corpo e se ramificam tanto para dentro
e como para além dele. Daí o termo ator-rede – um ator é também, e sempre, uma
rede. (LAW, 1992, p. 382).

No entanto, por vezes, só nos damos conta das redes que figuram no cotidiano quando
nos deparamos com um problema. Peguemos como exemplo o computador: Caso tenhamos um
problema com o funcionamento da máquina, logo nos veremos diante de uma rede composta
pelo técnico que irá consertá-lo, pelas peças defeituosas, por possíveis atividades que não
poderão ser executadas pela ausência da máquina, etc. Frente a esse exemplo, o surgimento de
uma unidade e a ocultação de uma rede tem relação com o que Law (1992, p. 383) chamou de
“simplificação”. O fato é que uma rede pode facilmente desaparecer ou ser confundida com a
ação de um único autor.
Esse efeito simplificador é denominado “pontualização” e diz respeito à
inteligibilidade das redes, isto é, entendermos se, ao olharmos para uma determinada rede e
enxergarmos somente um objeto ou ator, estamos diante da anulação de seus efeitos. Law
(1992) indica a “pontualização” como um efeito transitório. Em outros termos, trata-se de um
processo que jamais se encerrará de uma vez por todas. Ademais, a “pontualização” vai se
deparar com resistências, apresentando-se sempre de forma precária, o que pode, vez ou outra,
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culminar em uma rede falha. No entanto, o autor cita que os padrões de ordenamento de
determinadas redes propagam-se ampla e profundamente, quando comparados aos de outras
redes e, com isso, diz “redes cujos padrões de ordenamentos são mais amplamente performados
são aquelas que mais frequentemente podem ser pontualizadas” (LAW, 1992, p. 383).
Law (1992) parte da premissa de que o ordenamento social é precário e que a TAR
concebe a estrutura social como algo em transformação constante. Ou seja, não existe uma
“ordem social” e sim ordens. Assim, o campo de disputas que se estabelece em relação ao
ordenamento é questão central da TAR. Por meio de observações e descrições sistemáticas
acerca de processos localizados, torna-se possível verificar padrões e desvios nas redes
perseguidas. Contudo, tendo em vista as tensões e campos de luta que se estabelecem ou as
resistências que se colocam entre os atores-rede, mapear e identificar as performances que
emergem dos “nós” da rede transmite aos processos de tradução uma grande importância.
Os processos de tradução ou translação presentes na TAR têm sua origem na filosofia
de Michel Serres, o qual exerceu forte influência sobre Latour. Em seu escrito, Tonelli (2015)
explicita a essa relação entre os autores:
A influência de Serres sobre Latour é extensa. A crítica da modernidade baseada na
impossibilidade prática do homem de separar (purificar) as ciências do mundo exterior
(separar o fato da crença) é muito influenciada por Michel Serres. A antropologia das
ciências praticada por Bruno Latour foi primeiro praticada por Michel Serres e
exprime a noção original de imbricação entre cultura e prática científica [...].
(TONELLI, 2015, p. 384-385).

Em síntese, a Teoria Ator-Rede vai buscar uma atuação analítica ao imergir em dadas
circunstâncias da vida coletiva para observar e descrever que performances emergem das
interações entre os atores de uma rede e, com isso, possibilitar inferências sobre o “social”,
nunca acabado, sempre em movimento, transitando entre o local e o global.

2.1 ARCABOUÇO CONCEITUAL DA TAR
No livro Reagregando o Social, Bruno Latour, lança um instigante questionamento:
“Que significa a palavra ‘social’?” (LATOUR, 2012, p. 19). Para abrir as discussões acerca de
um possível entendimento a respeito do termo social, o autor retoma a origem da palavra, que
tem origem no termo latino socius e que remete a um “associado”. Nesse sentido o olhar lançado
por Latour aponta para uma “busca por associações” (LATOUR, 2012, p. 23). Ao longo de sua
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obra o autor traça um paralelo entre uma “sociologia do social” e “uma sociologia das
associações”, destacando que a segunda busca compreender a emersão do social como um
processo que deve ser explicitado, algo até então negligenciado pelos estudiosos da primeira.
Diante disso, cabe ressaltar o entendimento de Latour de que a “sociologia do social”
apresenta características “pré-relativistas”, pois estabelece quadros de referência fixos, o que
faz com que as ações por ela registradas não se modifiquem demais. Por outro lado, a
“sociologia das associações” almeja, através de sua postura “relativista”, transitar entre quadros
de referência na tarefa de registrar as ações oriundas do exercício de compor o social, pois estes
se movem em diferentes velocidades e acelerações (LATOUR, 2012).
O paralelo traçado por Latour (2012) entre uma “sociologia do social” e uma
“sociologia das associações” é um movimento que interessa à nossa pesquisa, porque, ao
entendermos que o “social” não é algo dado a priori ou que tudo explica, passamos a assumir
uma postura míope e vagarosa. Adotar essa postura é algo que Latour sugere aos adeptos da
TAR, ao utilizar a metáfora da formiga20, visto que tal inseto “se adequa perfeitamente a um
viajante cego, míope, viciado em trabalho, farejador e gregário” (LATOUR, 2012, p. 28). Sendo
assim, foi pertinente para nosso estudo ter como referência os pressupostos de uma “sociologia
das associações”, tendo em vista que, ao lançar um olhar focalizado para as circunstâncias do
Ensino Remoto Emergencial (ERE), pudemos ver de perto a heterogeneidade de atores-rede
presentes no ambiente escolar, assim como a complexa trama montada por eles.
No léxico da TAR, o termo actante foi escolhido como o termo técnico responsável
por denominar aquele que faz fazer. Latour (2012) busca da literatura dos estudos semióticos a
palavra actante com a intenção de apresentar as figurações possíveis de humanos e nãohumanos, na direção de identificar ações inscritas em uma determinada rede, sem se preocupar
com a ação propriamente dita. Dessa maneira, pode-se dizer que o actante é responsável por
movimentar uma rede a partir de sua agência. Para Lemos (2013), o actante é sempre o resultado
de outras associações, e cada associação também age como um actante. Este fato nos indica que
o termo “ator-rede” é indissociável, sendo que não existe ator fora de uma rede, tampouco uma
rede destituída de atores.
Latour (2015) discorre sobre a questão do “faz-fazer”, levando-nos à qualificação dos
vínculos/associações entre actantes. Desse modo, o autor propõe que abandonemos a ideia de

20

A metáfora advém da sigla “ANT” (Actor Network Theory), homógrafa palavra ant, que significa formiga em
inglês.
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quem/que faz ou é feito, rompendo assim com a dicotomia “vinculado” versus “desvinculado”,
para então avaliar “se somos bem ou mal vinculados” (LATOUR, 2015, p. 128, grifos do autor).
Assim, é preciso entender a qualidade desses vínculos, perguntando-se o que eles são, o que
fazem e aprendendo a ser afetado por eles. Para isso é importante que lancemos mão de um
inventário que manifeste a pluralidade daquilo que nos faz agir. Ou seja, que esses vínculos nos
ofereçam condições de percorrer uma cadeia de mediadores.
Segundo Latour (2012), um actante pode ser um mediador ou um intermediário. O que
definirá esse aspecto será o resultado de suas interações associativas. Nesse sentido, para o autor
um intermediário é aquilo ou quem transporta algo sem transformá-lo, ou seja, ele não exerce
influência em primeiro plano na rede. Todavia, o mediador aparece como um elemento que, ao
agir, produz significativa diferença com aquilo ou com quem se associa, podendo ser “o que”
(não humano) ou “quem” (humano) modificou o status da rede. Retomemos o exemplo do
computador apresentado anteriormente. Caso o computador esteja em utilização para uma
reunião síncrona on-line e apresente um bom funcionamento, ele estará então na posição de
actante intermediário dentro da rede sociotécnica ali formada (pessoas, computador, internet,
fones de ouvido, etc.). Porém, caso esse computador apresente mau funcionamento, ele então
passará à condição de actante mediador, pois ele fará o participante da reunião buscar outra
maneira para se conectar à reunião ou até mesmo o impossibilitará de participar. Sendo assim,
quando há mediação, o que entra é diferente do que sai de uma rede. Nas palavras de Latour
(2012), “os mediadores transformam, traduzem, distorcem e modificam o significado ou os
elementos que supostamente veiculam” (LATOUR, 2012, p. 65).
Mediante a conceituação do termo actante, é possível partir para a exploração do
conceito de rede. Conforme Lemos (2013), a rede é o que se forma a partir dos processos de
associação entre actantes. É um espaço de fluxo de interações, onde ocorrem as associações,
sendo sempre aberta e instável. Vale elucidar que a rede de que trata a TAR não é a estrutura
ou infraestrutura de sociabilidade ligada à internet. Assim, a rede é o próprio movimento das
associações que constitui, os coletivos, além de ser o espaço e o tempo em que circulam as
controvérsias (OLIVEIRA; PORTO, 2016). Ao arregimentar entidades sociotécnicas nos fluxos
de associações, a rede é capaz de explicitar os complexos agenciamentos que buscamos
entender e, através delas (redes), conseguimos compreender como a sociedade se mantém unida
(LATOUR, 2012).
Para Latour (2012), uma rede é descrita a partir de um bom relato, ou seja, um relato
ator-rede deve ser capaz de tornar visível para o leitor os movimentos dos actantes
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arregimentados e associados entre si, trazendo à tona o movimento do social. Nesse sentido, o
próprio texto torna-se um mediador, pois coloca em circulação as formas como actantes
produzem diferenças dentro de uma rede, inclusive no próprio leitor. Em linhas gerais, o texto,
enquanto mediador, deve ser capaz de conectar as circunstâncias do social relatadas com o
momento da leitura.
Latour (2000), em uma empreitada junto a cientistas e engenheiros, observou como
estes atores tecem as redes das quais fazem parte, mediante a mobilização de inúmeros
elementos. Isto é, as heterogêneas redes constituídas por cientistas são atravessadas e compostas
por elementos econômicos, políticos, técnicos, administrativos entre outros. Um exemplo de
rede na perspectiva latouriana é encontrado em Coutinho et al. (2014), onde os autores
investigaram a rede sociomaterial instaurada a partir da utilização de uma lupa em uma aula de
ciências com crianças. No estudo, foi constatado que a lupa possibilitou a expansão das formas
de ver e sentir o mundo por parte das crianças, mediante a conformação de uma rede que contou
com: uma professora, uma lupa, crianças, materiais coletados em um jardim e uma folha de
registros escritos e imagéticos.
Como mencionado anteriormente, uma rede instaurada com o devido esforço é capaz
de revelar o social em movimento. No entanto, as redes estão constantemente suscetíveis à
estabilização. Quando a rede é estabilizada, ela se torna uma caixa-preta, ou, nas palavras de
Lemos (2013), a estabilidade ocasiona o “encaixapretamento” de uma rede. O termo “caixa-preta” vem da cibernética e é utilizado para representar uma máquina ou um conjunto de
comandos que se apresentam de forma complexa e misteriosa. A representação gráfica desse
elemento no contexto da cibernética é uma caixinha preta, sobre a qual não é preciso saber nada,
a não ser o que dela entra e o que dela sai (LATOUR, 2000, p.14).
Ao abrirmos uma caixa-preta, podemos observar campos de disputa, controvérsias,
associações, incertezas e negociações de interesse que mantêm entidades unidas (SANTOS,
2016). Latour (2000) alega que uma caixa-preta é qualquer actante solidamente estabelecido
cujo interior nós podemos desconsiderar. Isto é, o que existe dentro da caixa-preta não é levado
em consideração se estivermos preocupados apenas com seu input e output (OLIVEIRA;
PORTO, 2016). Além disto, todo actante pode ser considerado uma caixa-preta, assim como
uma caixa-preta pode ser aberta e revelar articulações, conexões, desvios, redes, entre outros
(LEMOS, 2013). A abertura de caixas-pretas ocorre frente à instauração de controvérsias, ou
seja, há sempre uma rede de actantes que, por meio de associações e dissociações, manifestará
a resolução (ou não) de uma determinada controvérsia.
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Adentrando a discussão sobre controvérsias, Latour (2012) indica cinco fontes de
incerteza para desdobrar controvérsias em torno do social como componentes elementares da
bagagem de um pesquisador da TAR. Estas incertezas propõem aos analistas da TAR uma
solução relativista21 ao ensejá-los a seguir os atores em seus mais diversos e inusitados
caminhos. Como diz Latour (2012, p. 46) “o relativismo é um modo de flutuar nos dados, não
de mergulhar neles”. Tal fato, para os sociólogos do social, soa como uma tarefa intangível ou
pelo menos demasiadamente árdua, uma vez que estes se valem de noções como sociedade,
fator social e explicação social para ajustar os seus atores aos seus respectivos quadros
explicativos (LATOUR, 2012).
A primeira fonte de incerteza apresentada por Latour (2012) trata dos agrupamentos.
O autor acredita que não há formação de grupos e que “há várias formas contraditórias de se
atribuir identidade aos atores” (LATOUR, 2012, p. 42). Nesse aspecto, ressalta que é preciso
fazer o agrupamento falar, ou seja, através da ação é que os agrupamentos podem ser rastreados
e, por consequência, chega-se às associações que os constituem. Os agrupamentos apresentam
elementos importantes, tais como os porta-vozes, que cumprem a função de falar sobre sua
existência. Latour (2000) expõe o caso de um representante sindical para exemplificar uma
situação em que emerge um porta-voz, dizendo que porta-vozes são aqueles que falam no lugar
de quem não pode falar. Diante disso, um representante sindical pode ser aquele que expressa
os interesses de um grupo frente a um gerente, haja vista que, se todos os trabalhadores fossem
reunidos em assembleia e falassem ao mesmo tempo, não seria possível uma negociação
salarial.
Outro ponto importante sobre os agrupamentos é que, quando eles se formam, logo
temos um grupo antagônico. Isto é, um agrupamento pode ser definido pelo seu respectivo
“antigrupo” (ALLAIN, 2015; LATOUR, 2012). Diante disso é importante não estabelecer a
priori as características de um determinado “agregado social”22, pois
O delineamento de grupos é não apenas uma das ocupações dos cientistas sociais, mas
também a tarefa constante dos próprios atores. Estes fazem sociologia para os
sociólogos, e os sociólogos aprendem deles o que compõe seu conjunto de
associações. Embora possa parecer óbvio, semelhante resultado na verdade se opõe à
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É importante ressaltar que a “relatividade” apresentada por Latour (2012) diz respeito a uma concepção
deleuziana do termo. “O relativismo não é a relatividade da verdade, mas a verdade da relação” (DELEUZE,
1993 apud LATOUR, 2012, p. 140).

22

Latour (2012) critica o termo “agregado social”, amplamente utilizado pela sociologia do social, por entender
que ele estabelece de antemão as características de um determinado agrupamento.
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sabedoria básica dos sociólogos críticos. Para eles, os atores não captam o quadro
inteiro e permanecem como meros ‘informantes’ (LATOUR, 2012, p. 56).

Na sociologia das associações, para que os agrupamentos se mantenham, é preciso
esforço, de modo que o social é aquilo que “performa”, o que precisa ser explicado. Assim, na
perspectiva da TAR, se você parar de fazer e refazer grupos, parará de ter grupos (LATOUR,
2012, p. 60).
Na segunda fonte de incerteza, Latour (2012, p. 71) traz à baila a “natureza heterogênea
dos ingredientes que formam os laços sociais”, convidando-nos a entremear os mais distintos
elementos do mundo social para entender como as associações que nele ocorrem propiciam-nos
a observação dos traços deixados por uma ação. Ao conceber que “a ação é assumida”, o autor
acredita que ela deve ser encarada como “um conglomerado de muitos e surpreendentes
conjuntos de funções que só podem ser desemaranhados aos poucos” (LATOUR, 2012, p. 72).
A partir do momento em que identificamos uma ação, logo percebemos que ela não é
personificada, ou seja, veremos que ela ocorreu mediante uma junção de atores. Para Harman
(2009), a ação só produzirá algum valor relativo caso as alianças entre atores e/ou actantes
produzam efeitos na rede.
Assim como no teatro, é preciso saber quem ou o que age quando estamos em ação.
Ora, o que seria do protagonista de uma peça sem roteiro, enredo, técnico de iluminação,
coadjuvantes, antagonista, figurino, etc.? Diante disso, os actantes envolvidos em uma ação
ficam evidentes e podem ser rastreados a partir das marcas por ela deixadas, sendo que, no
caminho, uma gama de atores pode misturar-se e deslocar os objetivos originais de uma ação.
Ao indicar como elaborar uma lista para mapear controvérsias, Latour (2012) diz que toda ação
é responsável por um feito, sendo este revelado por um relato. Nesse sentido, quando um estado
de coisas é afetado por uma ação, ou seja, quando um relato ressalta as transformações
decorrentes de uma ação, daí ela se torna visível. Diante disso, o termo “figuração” é sugerido
por Latour (2012, p. 85) para que os pesquisadores TAR se utilizem da liberdade de movimento
propiciada pela literatura para a composição de seus relatos, pois a diversidade de mundos com
os quais os teóricos literários lidam pode oferecer flexibilidade e alcance àqueles que estudam
o mundo real (não ficcional) (LATOUR, 2012).
Um ponto interessante destacado por Latour (2012) quanto à ação é que os atores
(actantes) têm suas próprias “teorias da ação” (LATOUR, 2012, p. 90). Desse modo, a TAR
concebe as metateorias dos atores sem perplexidade, possibilitando a eles que explicitem qual
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ação está em curso e de que maneira é possível perceber sua influência. Entretanto, assumida a
ação, é necessário que seja definido se ela será encarada como um intermediário ou como um
mediador. Diante disso, Latour defende que o mais importante não é escolher qual ação deve
ser escolhida para compor um relato, mas aquela que descreva o desenvolvimento da ação de
forma a “concatenar” mediadores, determinando “quem” ou o “que” age e de que maneira
(LATOUR, 2012). Ademais, por entender que a ação não ocorre em um locus privilegiado, vale
destacar que ela é, nas palavras de Latour (Ibidem, p. 94), “disseminada, variada, múltipla,
deslocada, verdadeiro quebra-cabeça tanto para os analistas quanto para os atores”.
A partir de agora, a lista de actantes envolvidos em uma ação não contará apenas com
humanos. As agências passam a conceber, não apenas “quem faz fazer”, mas também “o que
faz fazer”, ou seja, os objetos também agem. Com a terceira fonte de incerteza, Latour (2012)
propõe a verificação das interações localizadas e dinâmicas que ocorrem no domínio social
(como associação), situação que a sociologia do social usualmente irá denominar de vínculos
sociais. Nesse sentido, Latour (2012) faz uma forte crítica à maneira de agir dos sociólogos do
social, pois estes extraem “material social” de fontes inertes e rígidas para proferir suas
“explicações sociais”. O “princípio da simetria” ou “ontologia plana” (LEMOS, 2013) confere
aos não-humanos um lugar ao sol na sociologia proposta pela TAR, pois permite que esses
actantes figurem em redes, mostrem seus papéis (intermediários ou mediadores) e demonstrem
sua dimensão performativa no curso de uma ação, rompendo com as “assimetrias” postuladas
pelas explicações sociais.
Tal fato nos leva, agora amparados por essa terceira fonte de incerteza, a seguir os
rastros deixados por atores humanos e não-humanos, tratando-os simetricamente e
considerando que eles são capazes de estabilizar, mediar, articular e dar sentido à ação. Quando
falamos da agência dos objetos ou de não-humanos, é importante frisar, que podemos estar nos
referindo a documentos, legislações, regras, entre outros, todos eles passíveis de fazerem parte
de um inventário da ação. A partir da leitura de Lemos (2013) relativa à TAR, entendemos que
é preciso romper com uma lógica de “essências”, para lançar um olhar simétrico e localizado
para o fluxo de associações, definindo, a partir dele, os participantes da ação com base em suas
“agências”. Ademais, vale dizer que, considerar os objetos (não-humanos) como partícipes de
uma ação não significa recair em um determinismo técnico. Pelo contrário, considerá-los
significa dar a eles espaço para que, autorizem, permitam, concedam, estimulem, interrompam
etc. (LATOUR, 2012).
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Antes de seguir para a quarta fonte de incerteza, é importante trazer à tona que a TAR
não pretende restaurar a “velha” dicotomia “sujeito versus objeto”, isto é, a sociologia das
associações apenas preza para que não sejam estabelecidos a priori vínculos “materiais” de um
lado e “sociais” de outro (LATOUR, 2012). Na quarta fonte de incerteza, Latour (2012) nos
coloca frente à natureza dos fatos ou à construção dos fatos sociais. Tanto nas ciências naturais,
quanto nas ciências sociais, os cientistas constroem relatos a partir de questões de interesse, as
quais se desdobram a partir de “assembleias”. Essas questões precisam visitar lugares ainda não
visitados, precisam alimentar-se de controvérsias, mapeando-as de maneira que seja possível
renovar sem distinções a lista de entidades envolvidas em uma “assembleia”, ou seja, sem
dividi-las em “naturais” e “sociais” (LATOUR, 2012).
Com isso, a proposta de Latour (2012) é pensar a composição de “mundos”, no plural,
entendendo a atividade científica como um âmbito de fabricação de realidades a partir de um
conjunto de mediadores altamente complexos e controversos. Entender a atividade científica
sob essa ótica possibilita-nos acessar os locais onde os fatos científicos são produzidos e, com
isso, verificar se eles estão “quentes” ou se já se tornaram questões “frias”, rotineiras. Venturini
(2010) concebe como controvérsias “quentes” situações nas quais seja possível observar
discordâncias entre determinados actantes acerca de uma discussão que ainda não se resolveu,
em outros termos, quando os atores concordam em discordar (LEMOS, 2013). Nesse sentido,
sobre a quarta fonte incerteza, Latour discorre:
O mapeamento das controvérsias científicas sobre questões de interesse deve permitirnos renovar de cima a baixo a própria cena do empirismo – e, portanto, a divisão entre
“natural” e social”. Um mundo natural feito de questões de fato não parece exatamente
a mesma coisa que um mundo constituído por questões de interesse, e por isso não
pode ser usado com tanta facilidade como imagem da ordem social “simbólicahumana-intencional”. (LATOUR, 2012, p. 168-169).

Assim, Latour (2012) entende que, ao seguir os actantes em suas redes, sem
interromper o fluxo de controvérsias, os adeptos da TAR assumem uma forma bem mais
empírica, fidedigna e analítica de construir a esfera do social, alimentando-se de controvérsias
e possibilitando que estas se desdobrem completamente. Para Venturini (2010), controvérsias
são como o movimento magmático, pois o “social” não é imutável. Longe disso, ele se alterna
entre o estado sólido e o estado líquido, em um fluxo que segue na direção de uma estabilização
(ou não). Ou seja, “o social é incessantemente construído, desconstruído e reconstruído. Este é
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o social em ação e é por isso que não temos outra escolha além de mergulhar no magma”
(VENTURINI, 2010, p. 264, tradução nossa).
Frente à nossa leitura de Venturini (2010), destacamos algumas características que são
comuns a todas as controvérsias sociais: (1) Heterogeneidade de atores e de relações entre estes.
Controvérsias envolvem todos os tipos de atores como, por exemplo, grupos humanos,
instituições de ensino, objetos técnicos e TDIC; (2) Dinamicidade do social. As controvérsias
exibem o social de forma dinâmica e, diante disso, é possível observar questões indissolúveis
se transformarem em uma pluralidade de partes conflitantes e componentes de um novo cenário;
(3) Complexidade. As controvérsias são resistentes a simplificações e/ou reduções23;
(4) Imprevisibilidade. Controvérsias surgem quando coisas e ideias que foram tomadas como
certas começam a ser questionadas e discutidas e, a partir de então, essas controvérsias passam
a ser intensamente debatidas; (5) Conflitos. “A construção de um universo compartilhado é
muitas vezes acompanhada pelo choque de mundos conflitantes” (VENTURINI, 2010, p. 361362). Por fim, “a controvérsia é, portanto, a chave de leitura da abertura de caixas-pretas”
(OLIVEIRA; PORTO, 2016, p. 75).
Com a quinta fonte de incerteza, parte-se para a composição dos “relatos de risco”. O
relato, para Latour (2012), não se restringe apenas ao “texto” propriamente dito, podendo
referir-se a um artigo, um pôster, um documentário, um recital, entre outros. A tarefa do analista
TAR é de que seus relatos tragam à cena a composição do social, sendo eles próprios
“mediadores”, exigindo de seu autor a habilidade de “tecer uma rede” (LATOUR, 2012).
Assim sendo, Latour (2012) vai apontar que o “relato textual” seria como um
laboratório para o cientista social, e nele o cientista pode lançar mão de inúmeros recursos, tais
como textos, relatos, reportagens, etc. Traçado o paralelo entre as práticas dos cientistas sociais
com os cientistas que atuam em laboratórios, é preciso dizer que, por tratarem de experimentos,
ambos podem falhar. Nesse sentido, além de exigir uma descrição que envolva todos os atores,
o relato textual precisa evidenciar os atores “fazendo coisas”, isto é, os atores não podem figurar
apenas como observadores. Diante disso, espera-se de um relato TAR que ele apresente
“encruzilhadas”, pontos que remetam translação, proporcionando ao leitor visualizar o
movimento do social a partir dos atores (LATOUR, 2012).

23

Latour (2012) vai tratar essa questão como princípio da “irredução”, isto é, uma coisa não pode ser reduzida à
outra e, dessa forma, “a concatenação dos mediadores não traça as mesmas ligações e não requer o mesmo tipo
de explicações como um séquito de intermediários transportando uma causa” (LATOUR, 2012, p. 158).
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O conceito de tradução ou translação remete a uma série de situações, tais como
negociações, brigas, disputas, atos de persuasão, graças as quais um actante possa falar ou agir
em nome de outro (HOLANDA, 2014). Para a TAR, tradução é o deslocamento, é o que corre
em fluxo, é a criação de um novo caminho, algo que não existia anteriormente e agora modifica
todos os agentes. A translação é um processo que envolve, ao mesmo tempo, desvios e
associações no curso da ação, situações nas quais cada actante exprime o interesse dos demais
actantes utilizando sua própria linguagem (OLIVEIRA; PORTO, 2016). Freire (2006) diz que
transladar implica mudança de rota e significa deslocar objetivos, interesses, dispositivos e seres
humanos.
Os processos de translação aparecem nas ações coletivas e são representados pelos
deslocamentos dos actantes em uma rede, os quais são gerados por mediações decorrentes de
qualquer ação. As cadeias de translação se referem ao trabalho oriundo das modificações,
deslocamentos e translações dos diversos e contraditórios interesses (LATOUR, 2000). Tonelli
(2015), ao citar Callon (1986), diz que “translação é transformação. Os processos de translação
são os momentos por meio dos quais a identidade dos atores, a possibilidade de interação e as
margens de manobra são negociadas e delimitadas” (TONELLI, 2015, p. 386).
Latour (2012) coloca a TAR como sinônimo de uma “sociologia da tradução”, pois
uma das grandes contribuições desse aporte teórico está assentada na ideia de fazer uma
sociologia capaz de gerar transformações perceptíveis, evidenciando os inúmeros e inesperados
acontecimentos desencadeados por actantes mediadores. Ou seja, a marca da TAR está no
exercício de explicar o social por meio da descrição dos mais diversos mediadores, de tal forma
que já não será mais necessária uma sociedade “fantasmagórica” que tudo explica. Desse modo,
“não existe sociedade, não existe domínio social nem vínculos sociais, mas existem traduções
entre mediadores que podem gerar associações rastreáveis” (LATOUR, 2012, p. 160, ênfase
do autor).
Law (1992) aponta quatro pontos que a serem considerados na tarefa de superar as
resistências das redes e de desencadear processos de tradução na perspectiva da TAR.
(1) Alguns materiais são mais duráveis do que outros, ou seja, ao arregimentar uma
cadeia desses materiais, teremos, possivelmente, uma rede mais estável. Porém,
vale lembrar que o efeito relacional dever ser considerado dentro dessa
perspectiva de durabilidade, pois a interatividade presente nas redes que irá
assinalar as performances dos materiais dentro dela.
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(2) Outro ponto importante é a questão da mobilidade no ordenamento das redes, que
vai traçar uma relação com a questão do espaço. Ou seja, as traduções podem
transportar, mesmo que de forma contingenciada, processos de comunicação ao
longo do tempo (o que Latour chamou de “móveis imutáveis”24) (LATOUR, 1992,
p. 385).
(3) O efeito da tradução é mais efetivo se houver uma antecipação das respostas e
reações dos materiais a serem traduzidos. Em linhas gerais, as circunstâncias
relacionais podem ser acomodadas no que Latour chamou de centros de tradução,
para então serem exploradas as condições materiais que geraram efeitos dentro de
uma rede, seja superando resistências ou dissolvendo-a.
(4) Por fim, é preciso ter uma finalidade na questão do ordenamento. Dentro de um
estudo ator-rede, faz-se necessário utilizar uma série de estratégias para configurar
as redes dentro das características acima mencionadas. Sendo assim, a
durabilidade, a mobilidade espacial e os sistemas de representação são elementos
fundamentais para desencadear processos de tradução frente as redes delineadas.
Para Lemos (2013), tradução ou mediação é o que provoca a transformação, é o que
faz um actante agir, transformando-se e transformando o outro. Quando um determinado actante
intenciona a estabilização de uma rede ou a resolução de uma controvérsia, ele irá se utilizar de
estratégias específicas ou se guiará por interesses próprios. Ainda conforme Lemos (2013,
p. 48), a tradução “não pode ser reduzida, nem à interação causal dos objetos, nem às intenções
autônomas dos sujeitos. Ou há mediação, ou não há nada”.
Outro conceito chave para a TAR é o de “inscrição” (LATOUR; WOOLGAR, 1997).
Tal conceito é apresentado por Lemos (2013), que diz que a inscrição é uma forma de mediação
e ela ocorre a partir de escritas em diferentes tipos de dispositivos, tais como um gráfico, um
mapa, um software, etc. A inscrição permite que o caráter híbrido das ações seja evidenciando,
sendo uma noção relevante para discussões a respeito da cultura digital, por exemplo, uma vez
que as escritas em dispositivos (scripts) são parte do dia a dia das pessoas atualmente
(OLIVEIRA; PORTO, 2016). Desse modo, a inscrição tem relação direta com a produção ou
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Em Latour (2000) encontram-se maiores esclarecimentos sobre os “móveis imutáveis”. Nossa compreensão é
que eles designam elementos que representam uma rede que manteve suas propriedades inalteráveis ao longo do
tempo e que, além disso, preserva sua mobilidade, mantendo suas características e qualidades. Vale dizer que os
“móveis imutáveis” estendem seu poder ao se moverem por diferentes espaços e tempos, assim, agindo como
“delegados” de outras redes (COUTINHO et al, 2014, p. 1935).
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instauração da realidade (LEMOS, 2013). Para exemplificar uma “inscrição”, poderíamos
pensar na utilização de gráficos e tabelas por parte de um estatístico, na composição de seu
estudo. Nesse caso, seria possível identificar um híbrido formado por estatístico, gráficos e
tabelas, materializado em um artigo científico.
Por fim, diante do arcabouço conceitual apresentado neste tópico, a seguir,
exploraremos um dos elementos centrais do nosso trabalho, o conceito de performance. Desse
modo, frente à escolha da TAR como aporte teórico-metodológico, buscamos trazer à tona
contribuições da literatura acerca do conceito de performance, bem como dialogar com estudos
que o utilizaram no campo da Educação.

2.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONCEITO DE PERFORMANCE
Afinal de contas, o que é performance? Em Reagregando o social: uma introdução à
teoria do Ator-Rede, uma das principais obras relativas à TAR, Latour (2012) faz menção ao
termo performance uma única vez ao longo do livro, o que nos levará a extrapolar os contributos
desta obra, dialogando com esse conceito também por meio de outros colaboradores. Ao
discorrer sobre os agrupamentos, Latour (2012, p. 60) postula que “a regra é a performance e
aquilo que tem de ser explicado, a exceção perturbadora, é qualquer tipo de estabilidade a longo
prazo e em larga escala”. Nesse sentido, ao nos remetermos aos mais diferentes agregados
sociais, ante o que Latour (2012) expõe, deveríamos não definir agrupamentos a priori, mas
sim a partir das suas associações, ou seja, a partir de uma definição “performativa” (LATOUR,
2012).
Em Mol (2008), performance aparece como um termo relacionado ao que a autora
denominou “ontologia política”. Na visão de Mol (2008), o caráter estável dado pelos elementos
que compõe a “realidade” é colocado em xeque, ou seja, sua “condição ontológica” não a
determinaria previamente. Isto posto, a realidade estaria “localizada histórica, cultural e
materialmente” (MOL, 2008, p. 66). Em acréscimo, é importante destacar que, nesta
perspectiva, teríamos múltiplas realidades, uma vez que elas são produzidas (MOL, 2008).
O sentido que Mol (2008) atribui a performance está intimamente ligado à palavra
inglesa enact e, por vezes, os termos figuram na obra da autora como sinônimos. Diante disso,
adotamos como referência para o nosso estudo o termo performance e as palavras dele
derivadas. Assim, ao conceber o pressuposto de que a realidade é feita ou “performada”,
passamos a considerar que “a realidade é manipulada por meio de vários instrumentos, no curso
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de uma série de diferentes práticas” (MOL, 2008, p. 69). Nesse sentido, incorporamos o
conceito de performance em nosso estudo com a intenção de colocar em evidência a diversidade
de elementos e relações que se estabeleceram no curso do ensino-aprendizagem da Educação
Física escolar durante o Ensino Remoto Emergencial (ERE), em uma escola pública do interior
mineiro.
Conforme já mencionamos anteriormente, o actante se define pelo que ele faz
(LATOUR, 2012). Sendo assim, ao seguir um actante no curso de determinada ação, é possível
visualizar sua “performatividade”. Isto é, quando delineada a rede na qual ele é partícipe,
tornam-se visíveis as suas relações e, consequentemente, o que emerge em termos de
performance. Em vista disso, foi de nosso interesse dialogar com o conceito de performance a
partir do campo da Educação, pois as relações de ensino-aprendizagem que ocorrem no cerne
da escola remetem-nos à heterogeneidade de elementos que compõe este ambiente, bem como
os atravessamentos de diversas ordens aos quais a escola está suscetível. Além disso,
entendemos que performance está ligada ao que emerge de uma determinada “assembleia
sociomaterial” (LAW, 2002), tal como é o caso das circunstâncias que investigamos nessa
pesquisa.
O conceito de performance está ligado a “o que” é performado” e “como” é
performado (SØRENSEN, 2009) e parte da noção de “participação” postulada por Lave e
Wenger (1991). Para Sørensen (2009), o conceito de participação não está estritamente ligado
a “participação pessoal”. Ou seja, a noção de participante e participação presente na obra da
autora considera as entidades humanas e não-humanas. Para tal, Sørensen (2009) se apoia no
conceito de simetria da TAR (2001) e cita que, ao aplicar a noção de participação a nãohumanos, podemos pensar em um programa de computador como um participante envolvido
em um conjunto de práticas que envolve, por exemplo, conhecimento, presença e aprendizagem
(SØRENSEN, 2009). A esse respeito, Fenwick e Edwards afirmam:
A insistência em tratar entidades humanas e não humanas da mesma maneira, olhando
para suas performances e ligações, ao invés de distingui-las de acordo com algumas
características essencializadas a priori, forma a simetria generalizada que é
característica da ANT. É também uma das coisas mais difíceis de manter e
operacionalizar, especialmente quando o peso da história e da cultura é tão grande, no
sentido de privilegiar a intenção e a agência humana, que nos coloca no centro das
coisas, ao invés de nos considerar como parte delas. Em um sentido real, a própria
noção de ator-rede inscreve essa abordagem simétrica; um ator é uma rede e viceversa. (FENWICK; EDWARDS, 2010, p. 9, tradução nossa).
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Sørensen (2009) apresenta a materialidade da aprendizagem como uma perspectiva
que busca romper com um enfoque exclusivamente humanista, passando então a lançar mão de
uma “metodologia mínima”. Dentro disto, o conceito de performance nos permite perguntar “o
que é alcançado por meio de um arranjo de partes inter-relacionadas, de participações”
(SØRENSEN, 2009, p. 28, tradução nossa) e, desse modo, compreender que a materialidade é
um efeito distribuído (SØRENSEN, 2009).
Coutinho et al. (2014) tratam da materialidade do processo de ensino-aprendizagem a
partir do que chamaram de “figuração cognitiva”. A perspectiva dos autores é de que a
aprendizagem é um fenômeno que emerge de uma rede sociomaterial, sendo algo coletivo e
distribuído. Isso, consequentemente, rompe com a perspectiva “mentalista” da aprendizagem,
ou seja, de que a aprendizagem seria um processo essencialmente ligado à mente humana.
Frente a isso, é possível pensar o fenômeno da aprendizagem através de uma
perspectiva relacional entre humanos e não humanos. Nesse aspecto, pensar o conjunto de
relações ou o que emerge de determinado arranjo sociomaterial, sobretudo no ambiente de
ensino-aprendizagem, possibilita-nos pensar na performatividade como uma dimensão ligada à
produção de mundos (COUTINHO et al, 2014). Em acréscimo, o “relato textual”, na visão de
Latour (2012), será um importante elemento para a produção de mundos, pois ele poderá ser
um mediador no movimento de “construção” e “fabricação” de redes (ALLAIN; COUTINHO,
2018). De acordo com Fenwick e Edwards (2010), em uma análise Ator-Rede, muitas
conjecturas no campo da educação tendem a mudar, sobretudo no que se refere a aprendizado,
conhecimento, ensino, políticas e práticas.
Viana e Coutinho (2017) discutem performance em uma investigação que busca seguir
os rastros deixados pelo conceito de Prática como Componente Curricular (PCC) no texto do
Projeto Político Pedagógico (PPP) do Curso de licenciatura em Ciências Biológicas da
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Para tal, os autores, respaldados pela TAR,
tratam a PCC como um actante e, por conseguinte, analisam os efeitos por ela produzidos ao
longo do texto. Assim, o estudo faz emergir uma rede em que a PCC age de diversas maneiras
em nove campos disciplinares. Viana e Coutinho (2017) também observam quatro categorias
macro (a escola, a Ciências, a Educação e a comunidade surda) quando analisam as entidades
com as quais a PCC age conjuntamente. Porém os autores consideram que essas “entidades ao
emergirem do conjunto de ações micro da PCC no curso não geram categorias totalmente
excludentes e distintas entre si, podendo assim, haver entidades híbridas” (VIANA;
COUTINHO, 2017, p. 258).
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Na perspectiva da TAR, é preciso abandonar uma lógica que parte das essências e
caminhar para uma lógica de atuações, em um movimento de ruptura com a dualidade
apresentada pela ciência moderna, transpondo a separação de humanos e não humanos na
constituição de redes (LATOUR, 2019). Conforme escreve Latour (2012, p. 175), “o ‘ator’, na
expressão hifenizada ‘ator-rede’, não é a fonte de um ato e sim o alvo móvel de um amplo
conjunto de entidades que enxameiam em sua direção”.
Allain e Coutinho (2018) investigam a identidade docente pelo viés da
performatividade, a partir dos contributos da TAR e do conceito de política ontológica (MOL,
2008). Realizado com estudantes de licenciatura em Ciências Biológicas de uma universidade
pública brasileira, o estudo desenvolve uma argumentação que aponta para identidades
docentes performativas. Por meio de dois grupos focais, um composto por bolsista do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e o outro por licenciandos não bolsistas,
os autores observam a prevalência de uma “identidade-afinidade” como performance entre
estudantes bolsistas. Além disso, observou-se a performance de uma “identidade do curso”, que
figura como fundamental para a construção das identidades dos sujeitos (ALLAIN;
COUTINHO, 2018).
Por meio de uma abordagem etnográfica, Paz e Montardo (2018) investigam as
relações sociotécnicas empreendias no Twitch25, com o intuito de identificar o que é performado
pelo consumo digital enquanto prática de socialização on-line. Amparados pela TAR, os autores
lançam mão de uma concepção de consumo digital que contempla os artefatos materiais
envolvidos nos atos de transmitir e assistir jogos na internet como parte da rede da qual emerge
a identidade dos jogadores. Como resultados, Paz e Montardo (2018) observam que os códigos
da plataforma Twitch geram múltiplas relações acerca do consumo digital. No entanto,
constatam uma performance peculiar relacionada ao entretenimento, disputa e atuação dos
usuários, denominada pelos autores como “performance play”.
Já Mol (2008) nos ajuda a pensar sobre o caráter múltiplo da realidade a partir do
diagnóstico da anemia, afirmando que existem pelo menos três performances da anemia:
clínica, estatística e patofisiológica. A performatividade clínica é dada pelo conjunto de
sintomas observados pelo médico e pelas queixas do paciente; uma segunda performance da
anemia é a estatística, que acontece a partir da comparação do nível de hemoglobina do paciente

25

O Twitch é uma plataforma digital que permite a transmissão e a visualização ao vivo de sessões de jogos pela
internet (PAZ; MONTARDO, 2018).
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com o padrão dos testes laboratoriais; e uma terceira performance da anemia é evidenciada pelo
método que determina se o nível de hemoglobina do indivíduo é suficiente ou não para
transportar corretamente o oxigênio pelo corpo.
Frente a isso, é possível afirmar que a realidade da anemia assume várias formas e
cada uma delas evoca uma rede sociomaterial peculiar. No entanto, os diagnósticos de anemia
não são perspectivas de diferentes pessoas, tampouco construções do passado, mas são antes
diferentes versões da anemia que coexistem no presente (MOL, 2008). Mediante os exemplos
da performatividade da anemia apresentados por Mol (2008), acreditamos que nosso estudo
evocou múltiplas realidades, pois, ao seguirmos estudantes no transcurso do ERE, pudemos
observar diferentes performances discentes, as quais nos auxiliaram a ampliar a concepção e
refletir acerca dos processos de ensino-aprendizagem que ocorrem na escola. Ou seja,
entendendo estudantes como um atores-rede, nosso intuito foi identificar “o que” (quais
performances) emergiu do ensino-aprendizagem da Educação Física escolar durante ERE e
“como” (processo) foram performadas essas realidades, ou ainda quais arranjos sociomateriais
possibilitaram a conformação de redes e o consequente registro das performances.
Assim, esses questionamentos se fizeram necessários e nos guiaram durante a
pesquisa, possibilitando-nos expressar um retrato localizado da Educação em tempos de
pandemia. No entanto, não podemos deixar de considerar que a investigação acontece em
movimento, parafraseando Latour (2000), com a “ciência em ação”, o que nos remete à
provisoriedade das condições de mundo observadas e, por conseguinte, à necessidade de novos
esforços que venham a renovar a paisagem do(s) coletivo(s).

2.3 TEORIA ATOR-REDE E A PESQUISA EM EDUCAÇÃO
A TAR apresenta-se como um corpus teórico-metodológico-conceitual que pretende
compreender as mais distintas e complexas realidades, transbordando limites de diferentes
campos do conhecimento e tratando simetricamente entidades humanas e não-humanas. De
maneira experimental, o pesquisador TAR, deve imergir em dada circunstância, sem categorias
prévias, observando cuidadosamente os actantes em suas ações e mediações, verificando as
transformações geradas no fluxo de uma rede (BRANQUINHO; LACERDA, 2017). Nesse
sentido, as autoras propõem a discussão da TAR enquanto opção teórico-metodológica,
indicando limites e possibilidades da teoria para o campo da Educação. Para isso, apresentam
seis noções chaves para realizar investigações a partir da TAR e denominam de
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“desierarquização dos saberes” o campo que se abre com a utilização deste pressuposto, uma
vez que, alguns coletivos “não têm a ciência como primeira escolha de instrumento de leitura
no mundo” (BRANQUINHO; LACERDA, 2017, p. 51).
Uma das noções apresentada por Branquinho e Lacerda (2017), que se refere à
desierarquização de saberes, evoca reflexões a partir dos questionamentos “É possível valer a
palavra de todos?” e “Como a teoria-ator rede nos ajudou a pensar sobre isso?”
(BRANQUINHO; LACERDA, 2017, p. 56). Para responder tais questionamentos, as autoras
oferecem como argumento uma conexão entre os universos cognitivos oriundos dos saberes
científicos e tradicionais, sem filtros impostos por relatos de pesquisadores, com garantias de
que nas redes formadas não haja hierarquizações e que, de fato, os conhecimentos destes
universos circulem e ressoem um no outro.
As contribuições da TAR, estranhas e familiares ao mesmo tempo, podem auxiliar na
compreensão do campo educacional, proporcionando uma leitura mais inteligível da
constituição das redes de saberes, pois estas se formam a partir de diferentes concepções de
mundo, de objetos, de modos de vida e práticas profissionais. A desierarquização dos atores,
que abre portas para uma postura mais democrática, merece ser debatida e levada em conta no
âmbito das pesquisas na área da educação (BRANQUINHO; LACERDA, 2017).
Pensar a educação na contemporaneidade, alicerçada na TAR, remete-nos a considerar
a materialidade das práticas escolares, assim como a ampla rede sociotécnica que se forma no
processo de ensino aprendizagem. Como salientam Oliveira e Porto,
em uma sociedade na qual os novos dispositivos tecnológicos assumem um papel
principal na vida do indivíduo é necessário repensar não apenas o modo de
redimensionar práticas educacionais, mas também a composição dos ambientes
escolares (OLIVEIRA; PORTO, 2016, p. 46).

Frente a isso, cabe munir as análises no campo da educação de um olhar mais plano,
não negligenciando os objetos (ou não humanos), sobretudo nas circunstâncias de um Ensino
Remoto Emergencial (ERE), onde os aparatos tecnológicos são pontos de passagem obrigatório
nas redes que se formam no ambiente escolar. No entanto, vale salientar que a agência dos nãohumanos na definição do seu papel (mediador ou intermediário) será definida em uma rede e
dependerá das negociações e das translações, o que pode remeter a actantes humanos. Sendo
assim, a mediação pedagógica do professor que conte com uma apropriação dos recursos
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tecnológicos por parte deste ator, pode compor novas formar de agir e pensar (OLIVEIRA;
PORTO, 2016).
Conforme Lemos (2014), é preciso transpor o dogma que separa o sujeito das
mídias/tecnologias, pois o ato educativo requer comunicação, e isso ocorre a partir da formação
de híbridos. Desse modo, fica mais aparente e ganha sentido olhar para o ambiente educacional
de forma ampla, considerando vários elementos (laboratórios, equipamentos, salas,
documentos, notas, entre outros). Estas composições proporcionadas por um olhar livre de
definições a priori, que não permitem a separação de humanos e não humanos, podem constituir
espaço fértil para desdobrar controvérsias a partir das ações destes actantes.
É salutar entender o que fazem esses diferentes atores-rede no campo da educação,
buscando rastros e conexões que apontam para a formação de híbridos, que nos permitem
visualizar os agenciamentos que ocorrem na cena pesquisada e, à vista disso, observar se é
possível (ou não) que a interação entre alunos e professores, mediada por tecnologias digitais,
performe uma ampliação da relação de ensino-aprendizagem para além da sala de aula
(OLIVEIRA; PORTO, 2016). Isto posto, pensar em uma rede educativa e em uma causalidade
em redes nos proporciona boas condições para entender como determinado actante, combinado
com outras entidades, “pode produzir a si e ao mundo em volta de maneira absolutamente
singular e, ao mesmo tempo, intensamente vinculada” (OLIVEIRA; PORTO, 2016, p. 52).
Latour (2016) diz que a TAR não cogita sobre o mundo, tampouco deseja encontrar explicações
sobre ele; pretende, sim, cogitar e agir com o mundo estabelecendo conexões e seguindo rastros
dos actantes no momento em que constroem e modificam as mais diversas redes sociotécnicas.
Ao se adotar a TAR como lente, a aprendizagem pode ser vista como um efeito de
rede, algo que emerge constantemente de provas de força, lutas e negociações entre actantes.
Dessa maneira, a noção de aprendizagem passa por um processo de desnaturalização, sendo
não mais compreendida como um fenômeno mentalista, pois objetos, forças naturais e
tecnologias estão todos estreitamente ligados no interior do processo de construção de qualquer
tipo de conhecimento. Vale acrescentar que “cada sujeito tem sua aprendizagem ligada a uma
rede que lhe dá sustentação e que se origina em vários coletivos” (BATISTA et al, 2013, p. 5).
Na TAR a aprendizagem é um conjunto de conexões estabelecidas em meio a
combinações heterogêneas entre humanos e não-humanos, por meio dos mediadores, uma vez
que esses são capazes de modificar o curso da ação e, assim, transformar as relações que são
estabelecidas (FENWICK; EDWARDS, 2010). Portanto, as redes de ensino-aprendizagem, ao
serem observadas e descritas, oferecem para o campo da Educação um importante material para
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análise, lembrando que cada rede descrita não se define pelo “que” ou por “quem” as compõe,
mas por seu movimento. Nas palavras de Latour, “ser social já não é uma propriedade segura e
simples, é um movimento que às vezes não consegue traçar uma nova conexão e redesenhar um
conjunto bem formado” (LATOUR, 2012, p. 26).
Na perspectiva de Batista et al (2013) a aprendizagem segundo a ANT depende de um
“emaranhado sociotécnico” que permite que representemos grande parte do aprendizado
acumulado ao longo de nossas vidas, materializado por livros, pinturas, microscópios, lupas,
entre outros, e que indica que a cognição não habita apenas o indivíduo, mas também a interação
este e outros actantes ou artefatos. Segundo Batista et al. (2013),
Dizer que os atores não-humanos participam do processo individual de cognição e
adquirem sua significação, sua importância, sua utilidade, implica que o
aprimoramento destes artefatos propicia um ambiente favorável ao aumento de
oportunidades de aprendizagens, o que tem consequências na cognição (BATISTA et
al., 2013, p. 3).

Batista et al (2013), discutindo o conceito de translação no cenário da aprendizagem
escolar, afirmam que, para aprender, é preciso que realizemos passagens linguísticas, no sentido
de decifrar códigos e trabalhar as inscrições, considerando uma cadeia de mediadores (que
envolve várias entidades) na tradução do objeto de conhecimento. Ainda de acordo com autores,
é premissa da TAR conceber a mediação pedagógica como papel compartilhado entre professor,
estudantes e actantes não-humanos, pois todos estes têm o mesmo papel ontológico no processo.
No entanto, considerando que há o emprego de uma gama de objetos, a mediação do professor
se torna um importante fator numa rede educativa, pois deve haver um esforço deste ator para
que ocorram translações de interesses. Sendo assim, quando são inseridos objetos educacionais
que não são parte do ambiente de ensino-aprendizagem, sua presença neste meio precisa ser
explicada (BATISTA et al., 2013).
Ao investigar os efeitos da incorporação de jogos digitais na formação inicial de
licenciandos em Física, Lima e Nascimento (2021) efetivam uma Pesquisa-Ação e se utilizam
dos aportes teórico-metodológicos da TAR para analisar quais realidades são produzidas após
o transcurso de uma unidade curricular relativa ao estágio supervisionado. Isto posto, os autores
observam que a mobilização dos estudantes acerca dos conteúdos, das propostas do plano de
ensino da unidade curricular e das exigências do estágio supervisionado provoca deslocamentos
e induz instabilidades na rede de actantes. Sendo assim, conforme Lima e Nascimento (2021),
os estudantes partícipes da investigação são desestabilizados ao passo que ocorrem atividades
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pedagógicas, debates, leituras e, especialmente, a produção do jogo digital proposto na unidade
curricular desenvolvida naquele momento. Além disso, observa-se que as experiências
partilhadas propiciaram uma reconfiguração que favorece a formação de novos significados
pedagógicos e faz emergir um novo modus vivendi.
Diante dos pressupostos conceituais apresentados, percebemos conexões entre a TAR
e a Educação, na medida em que consideramos a Educação como um campo repleto de
traduções sobre si mesmo, sobre o outro (humano e não-humano) e sobre o mundo, capaz de
evidenciar múltiplas relações e, por conseguinte, possibilitar estudos como o nosso, que
concebem a realidade como produto de relações heterogêneas e ambíguas. Sendo assim, no
capítulo seguinte apontaremos nosso caminho teórico-metodológico para identificar como
realidades foram produzidas e performances foram observadas no curso das interlocuções
pedagógicas analisadas.

3 CAMINHO TEÓRICO-METODOLÓGICO
Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizamos a Teoria Ator-Rede (TAR) de Bruno
Latour e colaboradores como suporte teórico-metodológico, de forma inter-relacionada aos
pressupostos procedimentais da Pesquisa-Ação, com base em Tripp (2005). De acordo com
Franco (2005), a Pesquisa-Ação busca a modificação de situações concretas, estando atenta às
transformações e aos novos elementos que, porventura, surjam ao se fazer pesquisa.
Situados no contexto do pós-guerra, os primórdios da Pesquisa-Ação estão ligados aos
estudos de Lewin. Os estudos iniciais relativos à Pesquisa-Ação tiveram como finalidade
investigar as mudanças de hábitos alimentares e de comportamento de grupos minoritários da
população norte americana, sendo esse tipo de pesquisa marcado por uma abordagem
experimental e de campo (FRANCO, 2005). Entretanto, devido a influências sofridas nos anos
1950, a Pesquisa-Ação se modifica estruturalmente e chega aos anos 1980 permeada pelos
pressupostos da dialética, em função da incorporação dos fundamentos da teoria crítica de
Habermas. Com isso assume seu papel na busca por melhorias na prática docente (FRANCO,
2005).
Os estudos de Mailhiot (1970), com base em Lewin, apontam que a proposta da
Pesquisa-Ação é promover uma investigação que busque a transformação da realidade por meio
de processos dialógicos, visando a mudança de percepção e de comportamento dos sujeitos
envolvidos. No entanto, no transcurso histórico da Pesquisa-Ação, houve uma série de
mudanças que alteraram a ideia original de Lewin, fazendo com que o método perdesse a
essência lewiniana e, com isso, se aproximasse da perspectiva positivista (FRANCO, 2005).
Nas décadas de 60 e 70 notam-se os estudos de Paulo Freire como marcos importantes
para a Pesquisa-Ação, especialmente para o campo da Educação, no que tange à reflexão crítica
dos sujeitos sobre suas práticas e a problematização da realidade para seu enfrentamento
(THIOLLENT; COLETTE, 2014). No contexto brasileiro observa-se uma intensificação nos
estudos relativos à Pesquisa-Ação entre as décadas de 1980 e 1990, com as obras de René
Barbier e Michel Thiollent, sendo estas até hoje amplamente referenciadas (FERRAZ DE
TOLEDO; JACOBI, 2013).
Tendo em vista a proposta inicial de Lewin acerca da Pesquisa-Ação, pressupõe-se
uma pesquisa de transformação, participativa e que caminhe para processos formativos
(FRANCO, 2005). Foi nessa perspectiva que almejamos constituir a presente pesquisa, tendo
consciência de que estamos nos propondo a produzir um trabalho de caráter qualitativo, com
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intencionalidade educacional e política. Este fato afasta a dureza objetiva pretendida por uma
ciência positivista.
Obviamente, vale ressaltar que o caráter subjetivo da pesquisa em ciências humanas
não anula o compromisso com o rigor ético e científico. Pelo contrário, ao lançarmos olhares
para um espaço mais profundo das relações, um universo de significados, aspirações, valores,
crenças, atitudes e fenômenos, assumimos o compromisso de não deixar que estes fatores sejam
reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 2002). Ademais, ao escolher
instrumentos de pesquisa dialógicos, ao intervir de forma consciente no processo e ao vivenciar
situações reais, fica explícita a preocupação científica da Pesquisa-Ação (FERRAZ DE
TOLEDO; JACOBI, 2013).
Conforme Kincheloe (1997), a Pesquisa-Ação rechaça a racionalidade e a
objetividade, fortemente associadas às pesquisas positivas, e abre campo para a expressão da
subjetividade por meio de valores pessoais. Nesse sentido, encontramos em Thiollent (1986)
apontamentos que explicitam um caráter flexível e alternativo na prática da Pesquisa-Ação.
Corroborando o exposto anteriormente, Mendes (2008) afirma que a Pesquisa-Ação se
distingue dos modelos tradicionais de pesquisa, pois não se baseia em uma metodologia fixa.
Ao contrário, este tipo de estudo deve ser flexível por tratar, em muitos casos, de questões da
vida cotidiana que se apresentam, na maioria das vezes, de forma dinâmica.
De acordo com Thiollent (1986, p. 16), ao fazer Pesquisa-Ação, o pesquisador busca
mais do que cumprir protocolos burocráticos, vislumbrando, através dessa metodologia, ouvir
o que as pessoas têm a “dizer” e observar o que elas fazem. Consonantemente, Franco (2005)
diz que a Pesquisa-Ação assume uma postura diferenciada frente ao conhecimento, uma vez
que busca não só conhecer, mas também intervir na realidade pesquisada. Tal fato torna nula a
possibilidade de se realizar uma pesquisa neutra, tendo em vista que pesquisa e ação se
encontram superpostas durante o processo investigativo (FRANCO, 2005).
Segundo Thiollent (1986), a Pesquisa-Ação “trata-se de um método, ou de uma
estratégia de pesquisa agregando vários métodos ou técnicas de pesquisa social, com os quais
se estabelece uma estrutura coletiva, participativa e ativa ao nível da captação de informação”
(THIOLLENT, 1986, p. 25). Já de acordo com Mendes (2008), a Pesquisa-Ação é um tipo de
pesquisa social que tem sido amplamente difundida na área educacional e, recentemente, tem
composto o arcabouço metodológico de muitos trabalhos no campo da Educação Física
brasileira.

71
Sobre a Pesquisa-Ação, Tripp (2005) destaca que este tipo de estudo é parte integrante
das práticas de investigação-ação, que são processos marcados pela realização de ciclos de
aprimoramento da prática, através da alternância sistemática entre momentos de ação e
investigação. Mediante o exposto, Tripp (2005) propõe um diagrama no intuito de representar
as etapas de um ciclo básico de investigação-ação (figura 1).
Figura 1 – Diagrama do ciclo de investigação-ação

Fonte: Tripp (2005, p. 446).

Dessa forma, inspirada nos pressupostos de Tripp (2005), nossa pesquisa foi
organizada em três ciclos: Ciclo I, Ciclo II e Ciclo III (quadro 1). Sendo assim, é preciso
ressaltar que a existência (e o consequente agenciamento) do SarsCov2 foi crucial para a
efetivação deste estudo, pois as reconfigurações suscitadas pela pandemia trouxeram novos
desafios e reflexões para o ensino-aprendizagem na educação básica. Assim, como uma dessas
reconfigurações, o Ensino Remoto Emergencial (ERE) foi um fator chave e que deu condição
de existência para a nossa problemática de pesquisa.
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Quadro 1 – Organização da Pesquisa-Ação
Polo
Investigação

Ação

Problemática: As aulas remotas vinham ocorrendo de maneira pouco
dialógica, caracterizadas pelo envio unidirecional de atividades pedagógicas
(via WhatsApp). Em linhas gerais, os estudantes recebiam uma atividade
pedagógica (arquivo de texto) de cada componente curricular e tinham que
enviar a resolução dessas atividades para o professor responsável. Esse
formato praticamente anulava a possibilidade de interação entre professores
e estudantes.
Hipótese26: A utilização das TDIC no ERE da Educação Física escolar, de
forma dialógica, reflexiva e interativa, possibilita a formação de redes e
produz distintas realidades (performances).

Efetivação de aulas testes e
interlocuções pedagógicas (IP),
mediadas por TDIC, com três
turmas do 8º ano do Ensino
Fundamental, ao longo de nove
semanas da terceira etapa letiva
de 2020.

CICLO I

Etapas

26

Planejar

Agir

Descrever

Avaliar

Organização de duas
“aulas teste”, com o
objetivo de introduzir e
verificar as condições
para realização de aulas
síncronas
(online),
estabelecendo
assim
um novo canal de
comunicação
entre
professor e estudantes.

Realização das duas
“aulas teste” previstas,
por meio da plataforma
Jitsi Meet27.

Observação sistemática
e registros acerca das
aulas no diário de
campo.
Registro das conversas
ocorridas no chat da
plataforma Jitsi Meet.
Capturas
de
tela
relativas ao processo
das aulas (pré-aulas,
aulas e pós-aulas) e
gravação de tela das
aulas.

Avaliação das situações
decorrentes das “aulas
teste”.
Novas configurações
suscitadas:
Reordenação
dos
tempos de aula.
Criação de um novo
grupo de WhatsApp.
Planejamento
das
interlocuções
pedagógicas
subsequentes.

É importante destacar que a apresentação da hipótese não significa definir a priori o que será produzido.
Trata-se apenas de indicar que, em uma perspectiva latouriana, ao identificarmos os actantes em ação,
definirmos qual ator-rede será seguido e traçarmos uma rede, teremos condições de visualizar qual/quais
realidades foram produzidas ou o que/quem “performou” determinada circunstância.
27
Jitsi é um conjunto de projetos de código aberto que permite realizar videoconferências. Parte integrante
desses projetos, o Jitsi Meet, especificamente, permite a realização de conferências na internet, enquanto outros
projetos da comunidade Jitsi permitem recursos como áudio, discagem, gravação e transmissão simultânea
(JITSI, s/d).

CICLO III

CICLO II
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Estruturação das IP
(quadro 2);
Organização de um
bloco com quatro IP
com abordagem à
unidade
temática
“Esportes”,
visando
aprimorar as estratégias
de comunicação e
mobilizar
os
estudantes.

Realização de quatro IP
fundamentadas
na
Mídia-Educação
e
pautada
em
uma
mediação pedagógica
atenta aos recursos
presentes no universo
da
cultura
digital
(WhatsApp, Jitsi Meet,
YouTube).

Observação sistemática
e registros acerca das IP
no diário de campo.
Registro das conversas
ocorridas no chat da
plataforma Jitsi Meet.
Capturas
de
tela
relativas ao processo
das IP (pré-IP, IP e pósIP) e gravação de tela
das IP.
Registro e organização
dos
materiais
produzidos
pelos
estudantes.
Observação sistemática
e registros acerca das IP
no diário de campo.
Registro das conversas
ocorridas no chat da
plataforma Jitsi Meet.
Capturas
de
tela
relativas ao processo
das IP (pré-IP, IP e pósIP) e gravação de tela
das IP.
Registro e organização
dos
materiais
produzidos
pelos
estudantes.

Avaliação de cada
momento das IP;
Avaliação
das
produções midiáticas e
dos
relatos
dos
estudantes.
Avaliação dos vídeos
produzidos
pelo
professor.

Planejamento
e Realização de cinco IP
Avaliação de cada IP;
organização de cinco que articularam temas
Avaliação dos materiais
IP, com abordagem à da Educação Física
midiáticos produzidos
unidade
temática escolar com a Mídiapelos estudantes.
“Esportes”,
que Educação. A estrutura
Aplicação
do
objetivaram
uma das IP manteve os
“Questionário
Pós
acentuação
na elementos do ciclo II,
Interlocuções
produção de materiais ênfase no estímulo aos
Pedagógicas”.
midiáticos por parte estudantes quanto a
dos estudantes.
produção de mídias.
Na estruturação desse
bloco de IP foram
evocadas as seguintes
produções: telejornal
esportivo, produção de
vídeo e podcast.
Fonte: Elaborado pelo pesquisador, com base em Tripp (2005).

O quadro 1 apresenta uma visão geral da Pesquisa-Ação com o intuito de indicar a
sequência das ações (ciclos). A pesquisa emerge de uma problemática inicial e, a partir dela,
gera uma cadeia de processos interrelacionados, encerrando-se no ciclo III. Cada ciclo buscou
implementar novos elementos, visando ao aprimoramento das ações da pesquisa.
A escolha por este tipo de pesquisa foi influenciada pela vivência do pesquisador
dentro do espaço escolar, pelo acesso direto aos gestores da instituição pesquisada e por ser
professor da mesma. No entanto, mesmo familiarizado com o locus de pesquisa, é importante
lembrar que a lógica dos tempos e espaços escolares foi rompida em razão da pandemia Covid19, o que trouxe ainda mais dinamicidade e mutabilidade para o ambiente escolar. Desta forma,
embasados pela Pesquisa-Ação e pela TAR, buscamos utilizar técnicas e procedimentos
diversos para compor o desenho metodológico do estudo.
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3.1 AS INTERLOCUÇÕES PEDAGÓGICAS
Em razão da pandemia da Covid-19, medidas sanitárias como o distanciamento social
passaram a ser vitais. Diante disso, na impossibilidade do ensino presencial, o ERE passou a
ser uma das únicas vias possíveis (senão a única) para a vivência do processo de
ensino-aprendizagem. Assim, novamente, o agenciamento do SarsCov2 foi preponderante em
nosso estudo e nos levou a estruturar o que chamamos de interlocuções pedagógicas (IP)
As IP aconteceram na terceira etapa letiva do calendário escolar do ano de 2020, em
uma escola da rede municipal de ensino de Ouro Branco e foram elaboradas a partir de um
projeto específico, apreciado e debatido junto aos estudantes, o qual foi apresentado para a
equipe gestora da instituição. Elaboramos uma estrutura específica para as IP (quadro 2).
Quadro 2 – Estrutura das interlocuções pedagógicas

SEMANA

INTERLOCUÇÃO PEDAGÓGICA
MOMENTO

ATIVIDADE

1

Compartilhamento da Atividade Pedagógica (ATP) nos grupos do WhatsApp das
turmas

2

Compartilhamento de vídeo expositivo (veiculado no YouTube)

3

“Encontro Virtual” – Encontro síncrono on-line com os estudantes

4

Momento de síntese – Discussões no grupo do WhatsApp – “Interação Pós-Aula
EFI”
Fonte: Elaborado pelo pesquisador.

Conforme o quadro acima, cada IP ocorria no decorrer de uma semana e previa quatro
momentos. No momento 1 os estudantes recebiam uma atividade pedagógica (ATP), no formato
de texto, através dos grupos de WhatsApp de suas respectivas turmas e que podiam ser retiradas
na escola em versão impressa. No momento 2, era enviado um vídeo expositivo (veiculado no
YouTube) elaborado pelo professor, nos grupos de WhatsApp das turmas. No momento 3,
acontecia o encontro síncrono on-line com os estudantes, por meio da plataforma Jitsi Meet. O
momento 3 (conforme disposto no quadro 2) foi inicialmente nomeado de “Encontro Virtual”.
No entanto, naquele momento, a minha concepção acerca do termo “virtual” ainda não
considerava as contribuições de Lemos (2020).
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A respeito disto, Lemos (2020) diz que o termo “virtual” tem sido utilizado de maneira
equivocada, pois remete a algo sem materialidade, solto no ar ou nas “nuvens”. Sendo assim, o
autor sugere que, ao invés de tratar um encontro que ocorre on-line como virtual, devemos
tratá-lo, por exemplo, como encontro mediado por TDIC.
Por fim, o momento 4 era destinado a discussões relativas aos temas elencados para a
semana e acontecia em um grupo específico de WhatsApp denominado “Interação Pós-Aula
EFI”.

3.2 COLABORADORES PARTICIPANTES DA REDE
A partir da experiência com as aulas remotas na 2ª etapa letiva do calendário letivo de
2020, constatamos28 que as turmas do 8º ano do Ensino Fundamental demandavam por
interações síncronas on-line e respondiam às propostas de ensino semanais, fossem elas
advindas da Educação Física ou de outros componentes curriculares. O quadro 3 apresenta a
composição das turmas do 8º ano. Vale frisar que não foi objetivo do estudo analisar os dados
por um viés quantitativo, mas sim analisá-los qualitativamente.
Quadro 3 – Número de alunos e de alunas por turma
Turma

Nº de alunos

Nº de alunas

Total de alunos

811

17

12

29

812

8

18

26

813

16

11

27

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.

É importante mencionar que, pelo fato de atuar como professor junto aos
colaboradores, o pesquisador teve a oportunidade de adentrar ao campo munido de informações
relevantes a respeito dos participantes do estudo, que serão apresentadas a seguir: Os
colaboradores do estudo têm entre 13 e 15 anos de idades; manifestaram, em geral, no que se
refere à Educação Física escolar, um maior interesse por conteúdos relativos a esportes, jogos

28

Ao final da segunda etapa, os estudantes responderam um formulário que continha uma pergunta a respeito do
que poderia ser implementado em termos de estratégia metodológica nas aulas remotas de Educação Física. Em
resumo, as demandas de grande parte dos estudantes foram: realização de aulas síncronas semanalmente,
vivências de práticas corporais e realização de aulas dinâmicas.
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e brincadeiras; todos declararam ter acesso à internet, sendo a qualidade da conexão avaliada
como média ou boa; entre os dispositivos mais utilizados entre os estudantes está o smartphone;
a maior parte desses estudantes se mantêm conectados à internet por um período que varia de
três a cinco horas por dia; as redes sociais mais utilizadas pelos estudantes são: WhatsApp,
Instagram e YouTube; por fim, os estudantes relataram que no ERE, em geral, os componentes
curriculares que mais os motivaram foram História, Ciências e Educação Física (em todos esses
componentes curriculares os professores adotaram, em algum momento, uma estratégia
pedagógica que envolveu a realização de aulas síncronas on-line).

3.3 INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DOS DADOS DA
PESQUISA
O presente tópico descreve quais instrumentos foram utilizados para registrar os dados
emergentes das observações de campo. Um dos instrumentos centrais utilizados na pesquisa foi
o diário de campo. A partir de nossas percepções, o diário de campo teve como intuito servir
de suporte para registrarmos sistematicamente rastros e evidências, contendo descrições
detalhadas das ocorrências para, com isso, oferecer subsídios para a análise. Diante disso,
ressalta-se a importância desse instrumento, uma vez que a pura observação, não
complementada com registros, pode fazer com que fatos importantes passem despercebidos,
segundo Khaoule e Carvalho (2013). Ainda de acordo com os autores,
Narrar o que experienciamos é fundamentalmente um exercício reflexivo, pois,
permite assistir de forma retrospectiva o modo de atuar. A escrita nos traz condições
para identificar, na complexidade da ação, as informações disfarçadas, os saberes que
se revelam e se escondem, a multiplicidade e complexidade dos sentidos construídos
e partilhados por aqueles atores culturais. (KHAOULE; CARVALHO, 2013, p. 275).

Outros dois instrumentos utilizados para registrar os dados oriundos do campo foram
as capturas e gravações de tela. A captura de tela, também conhecida pelo termo em inglês
screenshot, foi um instrumento utilizado para registrar as situações de interesse, tais como:
trocas de mensagens via WhatsApp, conversas do chat do Jitsi Meet, entre outras. As capturas
foram realizadas tanto pelo celular, quanto pelo computador e focaram em momentos relevantes
da pesquisa que, em um primeiro momento, indicaram um potencial registro para análise
posterior. As gravações de tela ocorreram por intermédio do computador e registraram
exclusivamente os “encontros virtuais”. Cruz Neto (2002) cita como estratégia para registro de
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dados na realização do trabalho de campo, as fotografias e as filmagens, destacando que “esse
registro visual amplia o conhecimento do estudo porque nos proporciona documentar
momentos ou situações que ilustram o cotidiano vivenciado” (CRUZ NETO, 2002, p. 63).
Por fim, foi utilizado um questionário denominado “Questionário Pós-Interlocuções
Pedagógicas” (ANEXO B). Este instrumento registrou os relatos dos estudantes acerca das
experiências vividas no desenrolar da Pesquisa-Ação e foi composto por questões que versaram
sobre avaliação das interlocuções, avaliação dos recursos utilizados, percepção a respeito das
práticas corporais vivenciadas, experiência com a produção de mídias, estratégias
metodológicas, entre outras. Para Gil (2008), o questionário é uma técnica de investigação
composta por um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o intuito de obter
informações sobre conhecimentos, interesses, expectativas, aspirações, entre outros. Vale
destacar que o questionário utilizado em nosso estudo foi enviado para os estudantes por
intermédio do aplicativo WhatsApp, por meio de link específico, gerado pelo Google Forms29.

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
A análise dos dados realizou-se por meio de uma abordagem qualitativa, com base nos
pressupostos da TAR. No entendimento de Minayo (2002), a abordagem qualitativa deve ater-se
a três finalidades: estabelecer uma compreensão dos dados coletados, confirmar ou não os
pressupostos da pesquisa e/ou responder às questões formuladas e ampliar os conhecimentos a
respeito do assunto pesquisado, buscando uma articulação com as circunstâncias estudadas.
Diante disso, a partir dos dados registrados, à luz da TAR, identificamos os actantes
que compuseram as redes, as relações entre os actantes, os desvios e/ou translações que se
efetivaram, quais agrupamentos se formaram, as negociações decorrentes dos movimentos em
rede, as redes formadas e quais realidades foram produzidas e, consequentemente, quais
performances emergiram.
Mediante os movimentos supracitados, além de considerar os pressupostos da TAR,
também nos utilizamos das contribuições de Venturini (2010, p. 260) para pensar a análise dos
dados sob uma perspectiva de “multiplicação de pontos de observação”. Sendo assim, a
composição das cenas elencadas para análise buscou integrar os registros realizados mediante

29

O Google Forms é um aplicativo pertencente ao pacote do Google Drive que cria formulários. Os formulários
do Google Forms podem servir tanto para a prática acadêmica como para a prática pedagógica (MOTA, 2019).
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os diferentes instrumentos mencionados no item 3.4, de forma a possibilitar a efetivação do
nosso relato textual, assim como sugere Latour (2012), transformando o próprio texto em
mediador.
Assim, as cenas analisadas foram compostas a partir da identificação e descrição de
actantes, consubstanciados por meio de quadros, figuras, capturas de tela, transcrição de trechos
do questionário, transcrição de áudio e esquemas/diagramas.

3.5 CUIDADOS ÉTICOS
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética (CEP – UFSJ) por meio do Certificado
de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) nº 36902920.4.0000.5151. Para participar da
pesquisa, os colaboradores tiveram que assinar os seguintes termos: Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO C) e Autorização para o uso de imagem (ANEXO D)
(ambos assinados pelos responsáveis dos estudantes) e Termo de Assentimento Livre e
Esclarecido (TALE) (ANEXO E), assinado pelos estudantes. Para garantir o anonimato, o texto
da pesquisa utilizou nomes fictícios30 ao mencionar os participantes da pesquisa.

30

Os alunos foram representados por nomes de atletas de futebol nas oportunidades em que suas falas foram
mencionadas no texto.
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4 TECENDO AS REDES DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NO ENSINO
REMOTO EMERGENCIAL
Realizar uma análise com base nos pressupostos da TAR é sempre um grande desafio
e requer minúcia e atenção. Desse modo, vale ressaltar que a escolha da Pesquisa-Ação (PA)
como suporte metodológico nos colocou diante de uma extensa quantidade de dados, o que
demandou um cuidadoso trabalho de organização e seleção destes, para a posterior composição
das nossas redes.
Sendo assim, é preciso dizer que o movimento inicial da fase de análise dos dados
demandou do pesquisador um afastamento da experiência vivida durante o desenvolvimento da
Pesquisa-Ação, pois ele era também o professor que figurou nas redes que apresentaremos neste
capítulo. Diante disso, escolhemos adotar o termo “professor-pesquisador” para nos referirmos
a este sujeito híbrido que se formou durante a presente pesquisa. O “professor-pesquisador”
aqui retratado empreendeu movimentos diversos e inesperados e fez parte de heterogêneas redes
sociomateriais, sem negar ou purificar sua condição híbrida.
Desse modo, visto que a PA se efetivou ao longo de nove semanas, é necessário expor
por que selecionamos quatro cenas para análise e de que maneira foram constituídas essas
cenas. As quatro cenas elencadas para a análise evidenciaram as principais situações
envolvendo os estudantes. Nelas foi possível observar mediações em que os estudantes
manifestaram participação, engajamento e protagonismo. Diante disso, uma vez que nos
propusemos seguir os estudantes, as cenas escolhidas nos possibilitaram tecer redes em
conformidade com as delimitações das nossas questões de pesquisa. Sendo assim, o quadro 4
tem como intuito explicitar cada cena, situando-as em relação aos ciclos da PA e
descrevendo-as brevemente em seus enredos.
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Quadro 4 – Cenas elencadas para análise após a realização da Pesquisa-Ação
Ciclo da
Pesquisa-Ação

Cena

Descrição

Ciclo I

Cena 1: Tomada 1

A cena 1 foi descrita a partir das observações e registros
de duas “aulas testes”. As “aulas testes” ocorreram ao
longo de duas semanas da PA.

Ciclo II

Cena 2: O professor e sua
maleta

A cena 2 foi descrita a partir das observações e registros
de três semanas da PA. Nas semanas em questão, foi
abordada a unidade temática “Esportes”, e os esportes
vivenciados foram boliche, golfe e dardos.

Cena 3: Lâmpada, Celular,
“ArrumAção”!

A cena 3 foi descrita a partir das observações e registros
de uma semana da PA. A semana em questão abordou a
unidade temática “Esportes”, e a vivência desenvolvida
foi a produção de telejornais esportivos com foco nos
Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio.

Cena 4: Produzindo Podcasts

A cena 4 foi descrita a partir das observações e registros
de uma semana da PA. A semana em questão abordou a
unidade temática “Esportes”, e a vivência desenvolvida
foi a produção de podcasts sobre o racismo no esporte.

Ciclo III

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.

É importante ressaltar que assumimos que o SarsCov2 foi o principal agenciador para
a instauração do Ensino Remoto Emergencial (ERE) e que este actante age em todas as cenas
analisadas. Sendo assim, optamos por não o inserir nas redes e nos esquemas elaborados, por
entender que a sua atuação está implícita nas condições da nossa pesquisa. Por fim, com intuito
de didatizar nosso relato, sublinhamos os actantes identificados em cada cena estudada, na
primeira vez que o actante foi mencionado.

4.1 CENA 1 – TOMADA 1
O movimento de entrada no campo foi permeado por inquietações, dúvidas e
expectativas. Desse modo, na intenção de atuarmos de forma coerente à PA, foram realizadas
duas aulas testes. O intuito dessas aulas foi propiciar um primeiro momento de interação do
professor-pesquisador com os estudantes, através de um “Encontro Virtual” (EV), e um
posterior momento de síntese (via WhatsApp). Vale dizer que tanto o EV quanto o momento de
síntese são produtos da associação entre actantes. No caso do EV, essas associações se deram
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entre estudantes, professor-pesquisador e Jitsi Meet31; no momento de síntese, os actantes
envolvidos foram professor-pesquisador, estudantes e WhatsApp.
Posto isto, as aulas testes foram materializadas mediante o planejamento de uma
atividade pedagógica (ATP) que versou sobre a unidade temática “Ginástica” (BNCC, 2017).
A ginástica foi escolhida em razão de já ter sido abordada em momento anterior (no transcorrer
da 2ª etapa letiva), porém, na ocasião, não houve uma mediação síncrona on-line. Como
mencionado no capítulo 3, a ATP era elaborada semanalmente pelos professores de cada
componente curricular e consistia em um material textual distribuído em dois formatos
(impresso e digital). A ATP tinha que ser elaborada com base em documentos curriculares
(BNCC e orientações específicas da Secretaria Municipal de Educação de Ouro Branco). Desse
modo, o professor-pesquisador conformou um arranjo didático inicial (figura 2) para as aulas
testes e o apresentou aos estudantes.
Figura 2 – Arranjo didático inicialmente proposto pelo professor-pesquisador.

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.

Conforme ilustra a figura 2, as linhas manifestam a relação entre os actantes, sendo
que as associações entre eles têm como produto as aulas testes e os seus componentes (EV e

31

A escolha do Jitsi Meet para a realização do EV foi definida em diálogo com os estudantes.
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momento de síntese). Desse modo, as aulas testes foram planejadas com o intuito de transformá-las em espaço de mediações, propício para a efetivação do ensino-aprendizagem da Educação
Física escolar. Para tal, essas aulas foram constituídas com base em uma gama de possibilidades
(ATP, EV e momento de síntese) para vivenciar a ginástica.
No entanto, já no início da vivência do arranjo didático proposto pelo professor-pesquisador, uma questão “quente” movimentou os bastidores do EV, pois, assim que
divulgado o EV nos grupos das turmas, alguns estudantes enviaram mensagens em particular
para o professor-pesquisador (via WhatsApp), questionando a necessidade de aparecer frente às
câmeras. Conforme ilustra a figura 3, a proposição de uma aula síncrona não necessariamente
garantiria a figuração dos estudantes frente às câmeras, ou seja, havia ali um impasse acerca do
“aparecer frente à câmera”. Diante disso, a participação no EV foi mediada pela “abertura” (ou
não) da câmera do dispositivo tecnológico digital a ser utilizado no momento da aula.
Figura 3 – Captura de tela do questionamento acerca da necessidade de ligar a câmera.

Fonte: Acervo do pesquisador.

Diante disso, foi registrada uma ação do professor-pesquisador (figura 4) junto aos
estudantes, na busca por adesão para o EV, pois ele intuiu que a exigência de ligar as câmeras
poderia ocasionar evasão. Considerando que a participação desses aliados (estudantes) seria
crucial para a consolidação de seu arranjo didático, a intenção inicial do professor-pesquisador
em interagir com os estudantes frente às câmeras foi apenas deslocada com a reconfiguração,
uma vez que, conforme veremos adiante, as interações ocorreram via chat.
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Figura 4 – Captura de tela da mensagem veiculada pelo professor-pesquisador
nos grupos das turmas

Fonte: Acervo do pesquisador.

Sendo assim, a mensagem do professor-pesquisador reposicionou a atuação da câmera,
ao estabelecer que ela deveria ser mantida fechada no decorrer do EV. Posto isso, a ação do
professor-pesquisador gerou uma transformação a partir de um breve e sinalizado desvio, tal
como sugere Latour (2000) na terceira estratégia de translação de interesse (figura 5).
Figura 5 – Translação três

Fonte: Adaptado de Latour (2000, p. 199).

Esse movimento ocorre quando um actante convida outros actantes partícipes de uma
ação a trilharem uma rota alternativa, ou seja, propõe um atalho. Porém, é importante ressaltar
que esse desvio não pode constituir um descaminho, isto é, o desvio deve estar bem sinalizado
e não deve afastar os partícipes da ação dos objetivos previamente traçados (LATOUR, 2000).
Diante disso, observamos que o desvio proposto pelo professor-pesquisador em sua empreitada
junto aos estudantes foi breve, bem sinalizado e não saiu da rota prevista, pois, atendida a
demanda, não houve mais questionamentos quanto à questão da câmera.
Outra negociação em torno do EV se deu em relação ao horário previsto para este
momento, pois houve um conflito com a aula síncrona on-line de História. Foi necessária uma
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negociação com a professora de História para que o EV pudesse se manter às quintas e, assim,
propiciar a participação dos estudantes. Tal negociação ocorreu através de uma troca de
mensagens (via WhatsApp) entre o professor-pesquisador e a professora de História, que se
disponibilizou prontamente a transferir sua aula para outro dia. Além disso, a professora relatou
brevemente a experiência pessoal com momentos síncronos: “Eu tenho feito encontros
semanais, quando há conteúdo novo. Eu uso a plataforma Jitsi. Normalmente, eu faço uma
apresentação da matéria (como se fosse aula mesmo) e depois corrijo os exercícios”
(PROFESSORA DE HISTÓRIA, grifo nosso). A partir da mensagem da professora,
observamos a mediação do Jitsi na organização dos tempos escolares durante o ERE.
Além disso, o EV (de ambas as aulas testes) teve início com informes gerais, seguidos

pela exposição dos objetivos para a aula e por orientações para a realização dos exercícios a
serem vivenciados no dia. Devido ao fato de o professor-pesquisador estar em movimento em
determinadas partes das aulas testes, foi solicitado que algum estudante se voluntariasse para o
auxiliar com a comunicação. Esse estudante seria responsável por habilitar o áudio e comunicar
as demandas do chat e a qualidade da transmissão (instabilidades na rede, perda de áudio/vídeo,
entre outros). Assim, nas duas aulas testes, uma estudante assumiu a função de “porta-voz” e
auxiliou pontualmente em algumas situações, pois, durante as aulas, praticamente não houve
interferências.
Aparentemente, todos os estudantes assistiram às demonstrações e vivenciaram os
exercícios propostos. A figura 6 ilustra uma troca de mensagens no chat do Jitsi Meet durante
uma das aulas testes e sugere que os estudantes estavam envolvidos com a aula. Desse modo, a
conversa apresenta mensagens relativas à atividade vivenciada, versando sobre a intensidade
dos exercícios, a exigência muscular e o desafio da aula. Mediante esse registro, fica manifesta
a mediação da plataforma Jitsi Meet, por meio do chat, uma vez que as comunicações entre os
estudantes foram por ela viabilizadas. O registro da figura 6 também corrobora a questão do
“aparecer frente à câmera” anteriormente suscitada pelos estudantes, pois ilustra que o chat foi
a via alternativa para interação destes actantes. Assim, a finalização do EV se deu por meio de
uma breve explanação do professor-pesquisador a respeito dos tópicos a serem discutidos no
grupo de WhatsApp das turmas.

85
Figura 6 – Captura de tela de um trecho da conversa entre os estudantes durante o EV.

Fonte: Acervo do pesquisador.

Ainda uma terceira negociação foi observada, desta vez no momento de síntese,
planejado pelo professor-pesquisador para a sequência das aulas testes. É importante ressaltar
que cada turma tinha um grupo específico no aplicativo WhatsApp, e esse grupo era utilizado
para o envio das ATP, a circulação de comunicados e postagens de vídeos explicativos, entre
outros. Assim, em uma conversa particular com a diretora da escola, o professor-pesquisador
explicitou o objetivo do momento de síntese como parte da implementação de um novo arranjo
didático para as aulas remotas de Educação Física, assim como da investigação decorrente desta
pesquisa.
É crucial destacar que o professor-pesquisador requisitou a utilização do WhatsApp
com o intuito de torná-lo um canal para a efetivação de trocas de experiências entre seus
membros e para constituir um espaço propício ao compartilhamento da produção autoral dos
estudantes. Desse modo, rompendo com um modus operandi similar ao observado em mídias
tradicionais, o WhatsApp passaria, então, a não ser apenas um espaço de recados, marcado pela
comunicação unidirecional dos administradores para os estudantes.
Posto isto, para efetivar o momento de síntese, o professor-pesquisador informou para
a diretora que seria necessário habilitar temporariamente32 o envio de mensagens para “TODOS
OS PARTICIPANTES” nos grupos de WhatsApp das turmas envolvidas, uma vez que os

32

A proposta de abertura dos grupos seria no momento posterior ao EV e teria duração média de 10 a 15
minutos.
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referidos grupos funcionavam com a configuração de envio de mensagens habilitada “APENAS
PARA ADMINISTRADORES”. Inicialmente a diretora concebeu a ideia e autorizou a troca
de mensagens no interior dos grupos. Porém, uma polêmica emergiu em decorrência do intenso
fluxo de mensagens gerado pelos debates no interior dos grupos e que levou a diretora a entrar
em contato com o professor-pesquisador. Seguem abaixo trechos da conversa:
Boa tarde, Khalmel! [...] os grupos da escola foram formados apenas para os
professores enviarem atividades e avisos. Não podemos abrir para os alunos. Como
pode ver, os avisos dados pelos professores hoje ficaram lá atrás, muitos alunos nem
irão ver. [...] as professoras da tarde formaram um novo grupo para interagir com os
alunos e família (Diretora da E. M. Livremente, grifo nosso).

Frente à mensagem da diretora, fica explícito que o papel do WhatsApp se restringia
ao envio de “atividades e avisos”, ou seja, o ambiente de interação propiciado pelo aplicativo
não era permitido nos grupos das turmas, segundo a diretora. No entanto, como o momento de
síntese era fundamental para o arranjo didático proposto pelo professor-pesquisador, havia ali
um caso em que actantes concordavam em discordar, assim como postula Lemos (2013). Dessa
maneira, se fez necessária uma negociação entre os actantes envolvidos (professor-pesquisador,
diretora e WhatsApp) na controvérsia. Sendo assim, tal negociação resultou em uma translação
de interesse (LATOUR, 2000), pois fez emergir um grupo específico no aplicativo WhatsApp
para o momento de síntese. É importante destacar que a própria diretora sugere essa
possibilidade quando diz: “as professoras da tarde formaram um novo grupo para interagir com
os alunos e família”.
Um ponto que chamou nossa atenção foi a mobilização do WhatsApp empreendida
pelo professor-pesquisador, pois ressaltou que o deslocamento desse recurso para um arranjo
didático específico possibilitou a mediação pedagógica. Essa movimentação nos remete ao que
Latour (2012) postula em relação aos actantes, ora “intermediários”, ora “mediadores”. Ou seja,
diante de um movimento empreendido por um actante (em nosso caso o professor-pesquisador),
um elemento presente na cena passou da condição de intermediário para a condição de mediador
(WhatsApp). A mediação pedagógica possibilitada pelo reposicionamento do WhatsApp trouxe
à baila situações como a observada na figura 7, em momento posterior a uma das aulas testes.
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Figura 7 – Captura de tela do relato de uma aluna após a realização de uma das aulas testes

Fonte: Acervo do pesquisador.

Se, por um lado, a mediação pedagógica de um novo arranjo didático possibilitou
reações positivas, como a exemplificada pela mensagem da estudante na figura 7, por outro, é
preciso considerar que os silêncios dos estudantes que não se manifestaram indicam que o
arranjo didático proposto pode não ter sido suficiente para colocar os estudantes em movimento,
para afetá-los (LATOUR, 2008). Alves (2020) diz que a escola é um espaço importante para a
socialização e o intercâmbio para os estudantes. No entanto, é preciso atenção aos desafios do
ER, que, por vezes, podem tornar estressante e frustrante o processo de ensinar e aprender.
Além disso, é preciso considerar que a ausência de uma infraestrutura comunicacional
adequada pode ocasionar a exclusão dos estudantes do processo de ensino-aprendizagem. De
acordo com Stevanim (2020), as desigualdades sociais e digitais constituíram uma barreira para
os estudantes brasileiros quanto ao direito à educação durante a pandemia. Conforme dados da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua realizada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística no final de 2019, 21,7% da população brasileira com idade acima de 10
anos, até aquele momento, não dispunha de conexão com a internet (IBGE, 2021).
Embora haja evidências de que os “silêncios” dos estudantes possam reforçar o caráter
contingente do ER, os efeitos produzidos pelas aulas testes fizeram emergir uma configuração
peculiar e que se consolidou com a estruturação das interlocuções pedagógicas (IP) (Quadro 2
– Capítulo 3). A rede sociomaterial delineada mediante as transformações decorrentes dos
acontecimentos da cena 1 contou com os seguintes actantes: estudantes, professor-pesquisador,
WhatsApp, Jitsi Meet, professora de história, câmera, diretora, ATP, ginástica e documentos
curriculares. Diante disso, elaboramos o esquema representativo disposto na figura 8, indicando
as associações e as negociações decorrentes da nossa trajetória seguindo estudantes.
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Figura 8 – Esquema representativo elaborado mediante as circunstâncias da cena 1

Fonte: Elaborada pelo pesquisador.

Mediante o arranjo didático (figura 2), inicialmente proposto pelo professor-pesquisador, o esquema representativo apresentado na figura 8 tem como intuito ilustrar como
ocorreram as transformações que fizeram emergir a estrutura das IP (tabela azul). Ao tomar
parte do arranjo didático constituído para as aulas testes, os estudantes e o professor-pesquisador iniciaram uma jornada que os colocou diante de negociações (retângulos em
amarelo). Desse modo, para que o EV das aulas testes ocorresse, foi necessário negociar com a
“câmera” e com a professora de História. Da mesma maneira, o momento de síntese passou por
uma transformação após realizadas duas negociações, com a diretora e com o WhatsApp, o que
gerou a formação de um grupo específico no WhatsApp. Ademais, as comunicações entre o
professor-pesquisador e os estudantes durante o curso das aulas testes, suscitaram mais um
elemento para as IP, o vídeo da semana. Por fim, o círculo azul que envolve todos os actantes
e associações identificadas na rede tem como intuito indicar a realidade instaurada após os
acontecimentos da cena 1.
Constatamos que os efeitos produzidos pela cena 1 sugerem que os estudantes
performaram uma nova configuração para as aulas remotas, ou seja, a estrutura das IP
subsequentes foi um produto das inúmeras interações na primeira parte da jornada “seguindo
os estudantes”. Isto posto, entendemos e nomeamos a performance emergente da presente cena
como performance de interlocução, pois evidenciou a relevância das trocas dialógicas durante
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a busca por um arranjo didático que viesse a atender aos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Tais circunstâncias nos remetem ao que postula Mol (2008, p. 69): “a realidade
é manipulada por meio de vários instrumentos, no curso de uma série de diferentes práticas”.
É preciso ressaltar o caráter distribuído da ação ao longo dessa primeira cena, pois
percebemos a atuação mediadora de actantes como o professor, a diretora, a professora de
História, o WhatsApp e o Jitsi Meet. Assim, a sucessão de acontecimentos da cena 1 nos remete
também à segunda fonte de incerteza postulada por Latour (2012), quanto ao caráter distribuído
da ação, pois “a ação deve ser encarada, antes, como um nó, uma ligadura, um conglomerado
de muitos e surpreendentes conjuntos de funções que só podem ser desemaranhados aos
poucos” (LATOUR, 2012, p. 72).
Alves (2020) criticou as práticas docentes que vêm sendo desenvolvidas no ensino
remoto, pois, em muitos casos, o que tem vigorado é um modelo broadcasting, isto é,
“professores transmitem informações e orientações para um grupo de alunos que nem sempre
consegue acompanhar o que está acontecendo nesses encontros virtuais e participar” (ALVES,
2020, p. 361). Em oposição a essas práticas, acreditamos que arranjos didáticos que considerem
a interlocução com os estudantes e que articulem os diversos elementos presentes no Ensino
Remoto Emergencial (ERE), levando em conta inclusive as particularidades de cada ambiente
escolar) podem suscitar redes de ensino-aprendizagem imbuídas de sentido e capazes de
provocar afetações.
Sendo assim, observamos que as experiências dos estudantes durante o transcurso da
cena 1 foram capazes de explicitar a coautoria desses sujeitos em um planejamento localizado.
Ou seja, já nesse primeiro momento foi possível identificar que os estudantes, por meio das
TDIC e dos recursos elencados pelo arranjo didático (WhatsApp e Jitsi Meet), puderam
manifestar-se e ter voz durante a realização das aulas testes. Portanto, a partir da emersão de
uma estrutura peculiar para as IP subsequentes, na próxima cena, trataremos dos
desdobramentos dessa nova configuração para as aulas remotas de Educação Física escolar, nas
circunstâncias do nosso estudo.

4.2 CENA 2 – O PROFESSOR E SUA MALETA
A partir das mediações ocorridas na primeira cena analisada, o ambiente que se
instaurou na sequência nos remeteu ao exemplo dos perfumistas e seus kits de perfume, escrito
por Latour (2008), em que o autor diz que o corpo seria uma instância de aprendizagem, algo a
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ser afetado, efetuado, movido. Tal analogia se pauta em nossas percepções acerca da
performance de interlocução, pois o processo de “afetações pedagógicas” (LIMA;
NASCIMENTO, 2021) vivenciado na cena 1, evidenciou que as (inter)ações daquelas
circunstâncias foram capazes de produzir transformações.
A cena 2 traz à tona interlocuções pedagógicas (IP) estruturadas com base em
momentos diversificados e com perspectivas para uma maior interação entre o professorpesquisador e os estudantes. Na presente cena, são descritos e analisados os acontecimentos de
três semanas do Ciclo II da Pesquisa-Ação, no qual as ações estiveram ancoradas na MídiaEducação (ME) e na unidade temática “Esportes”.
O planejamento para as IP das três semanas em questão foi agenciado pelas normativas
dos documentos curriculares. Esses documentos eram a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC, 2017) e a “Sugestão de conteúdos para a 3ª etapa” (ANEXO A). Isto posto, vale
ressaltar que o documento proposto pela SME Ouro Branco foi dialogado e constituído a partir
de uma reunião entre os professores de Educação Física da rede municipal.
Assim, o professor-pesquisador iniciou sua jornada com a elaboração das atividades
pedagógicas (ATP), as quais se fundaram na unidade temática “Esportes” (BNCC, 2017) e
trataram, especificamente, dos esportes de precisão. Os esportes estudados foram boliche, golfe
e dardos. A ATP de cada semana abordou um esporte em associação com uma proposta mídia
educativa. Sendo assim, a primeira parte dessas ATP versou sobre os aspectos gerais (história,
regras, aspectos técnicos e táticos, entre outros) de cada esporte, assim como sugestões e
indicações de materiais (vídeos, documentários, websites, etc.) para ampliação dos
conhecimentos. A segunda parte foi destinada a uma proposição relativa ao fazer prático da
modalidade estudada na semana, associada à produção de uma mídia. Os produtos midiáticos
consolidados pelos estudantes foram registros fotográficos e/ou imagens (elaboração de
montagens) e produção de vídeos. O momento seguinte ao recebimento da ATP foi o envio,
pelo professor-pesquisador, do vídeo da semana. O envio acontecia às terças-feiras, nos grupos
das turmas no WhatsApp, por meio de um link para o YouTube.
Nossos registros nos permitiram visualizar a formação de um agrupamento (LATOUR,
2012) para a elaboração do vídeo da semana em que o esporte golfe foi abordado. Tal
agrupamento foi composto pelo professor-pesquisador, por dois colaboradores (ex-alunos da
escola foco da nossa investigação), por objetos/não-humanos (diversos) e por espaços
domiciliares. Em razão das demandas de ordem técnica (produção e edição dos vídeos) e das
atribuições pedagógicas e administrativas, o professor-pesquisador viu-se tensionado pelo
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acúmulo de funções e precisou recorrer ao agrupamento anteriormente mencionado para
concretizar o vídeo da semana. Conforme Latour (2012), agregados sociais são objeto de uma
dimensão “performativa” e, diante disso, a situação observada nos sugere que, para efetivar o
vídeo da semana do golfe, um agrupamento foi “performado”. A figura 9 ilustra um dos
momentos de gravação dos vídeos, quando estão presentes os actantes participantes do
agrupamento.
Figura 9 – Foto dos bastidores das gravações dos vídeos da semana

Fonte: Acervo do pesquisador

Conforme a figura 9, é possível visualizar a diversidade de actantes, sejam humanos
ou não-humanos (smartphone, bancos de plástico, rodo, copos, caixa de sapato, lixeira,
colaboradores, tripé), agrupados com o intuito de “performar” um vídeo educacional, que, por
sua vez, representou mais um elemento da “maleta” do professor-pesquisador na direção de
afetações pedagógicas (LATOUR, 2008). De acordo com Latour (2000), as práticas de pesquisa
manifestam um caráter peculiar de arregimentar aliados para o seu desenvolvimento e
efetivação. Nesse sentido, o esforço empreendido pelo professor-pesquisador foi produzindo
rastros sobre a ação investigada, na qual a mediação pedagógica se deu em conjunto com uma
série de “aliados” (LATOUR, 2000).
Para a composição do vídeo da semana do esporte dardos, um segundo agrupamento
foi observado, o qual denominamos “agrupamento estudantes voluntárias”. Esse agrupamento
foi composto pelo professor-pesquisador, pelos colaboradores, por três estudantes voluntárias
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e por objetos/não-humanos. No movimento de busca por aliados, o professor-pesquisador
realizou um convite através dos grupos das turmas no WhatsApp para a elaboração desse
material com o objetivo de tornar os estudantes parte desta construção. Assim, foram
arregimentadas três alunas, as quais aceitaram participar do vídeo voluntariamente. A
participação das alunas ocorreu por meio de três falas, mediante um texto específico (roteiro)
preparado pelo professor-pesquisador para cada aluna, para que elas pudessem apropriar-se do
material e enviar (por áudio ou vídeo) o trecho a elas destinado. Entendemos que as associações
entre o professor-pesquisador, os colaboradores, objetos/não-humanos e as estudantes
voluntárias, “performaram” (LATOUR, 2012) o vídeo da semana.
Concluído o processo de produção do vídeo da semana, o passo seguinte foi a
realização dos EV (momento resultante das associações entre professor-pesquisador, estudantes
e Jitsi Meet). Esse momento, além de ter caracterizado um espaço para o professor-pesquisador
prosseguir no propósito de promover “afetações” (através das explicações, da realização de
dinâmicas, de questionamentos sobre as temáticas abordadas), também constituiu um espaço
para interação síncrona entre professor-pesquisador e os estudantes. No sentido de mobilizar os
estudantes para a vivência integral da estrutura das IP, os momentos iniciais de cada EV foram
sempre marcados por um “convite” do professor-pesquisador para os estudantes assistirem aos
vídeos da semana.
Tal fato nos remete às cinco estratégias de cooptação/arregimento apresentados por
Latour (2000) na oportunidade em que acompanhou cientistas e engenheiros durante a produção
de fatos científicos, isto é, em seus respectivos movimentos de arregimentação de aliados. Em
nosso caso, identificamos um movimento semelhante à translação cinco (figura 10) quando o
“convite” do professor-pesquisador para os estudantes assistirem aos vídeos, os leva a um ponto
de passagem obrigatório. Conforme Latour (2000, p. 197), a “translação cinco” é uma estratégia
que leva os partícipes de uma ação a percorrer um caminho indispensável, induzindo-os a se
interessar por uma dada argumentação. Embora não tenha sido foco contabilizar as
visualizações dos vídeos, foi possível observar que grande parte dos estudantes manifestou
conhecimento a respeito dos vídeos da semana, uma vez que os produtos midiáticos elaborados
por eles (mediante as propostas contidas nas ATP) condiziam com as orientações veiculadas
pelo professor-pesquisador.

93
Figura 10 – Translação cinco.

Fonte: Adaptado de Latour (2000, p.199).

Após os momentos iniciais, a organização dos EV evidenciou que as ações
pedagógicas do professor-pesquisador envolviam questões como ampliação das explicações a
respeito das modalidades (história, regras, curiosidades etc.), explicação acerca dos
movimentos típicos, dos músculos envolvidos, das movimentações específicas e das práticas
corporais relacionadas às modalidades estudadas, além de dinâmicas para a concatenação das
informações.
Nesse sentido, um desses momentos evidenciou a mediação do professor-pesquisador
frente a um iminente desvio. Tal fato ocorreu durante uma dinâmica desenvolvida no EV que
abordou o golfe, quando foi proposto aos estudantes a vivência de um “passa ou repassa”. Ao
propor o “passa ou repassa”, o professor-pesquisador empreendeu novamente uma tentativa no
sentido de motivar os estudantes a abrirem suas câmeras, para que pudesse ocorrer, naquele
momento, uma interação “mais dinâmica”. Esta estratégia estava incutida nas regras do “passa
ou repassa” e só previa a abertura da câmera em momentos específicos, basicamente na hora de
realizar provas práticas. No entanto, de forma unânime, nenhum estudante concordou com a
proposta.
Diante deste impasse, o professor-pesquisador se depara com um desvio de rota.
Novamente, foi preciso pegar um desvio, semelhante à translação quatro (LATOUR, 2000), e
torná-lo “invisível”. Assim, em substituição às provas práticas (onde as câmeras seriam
abertas), os estudantes tiveram que enviar fotos de objetos aleatórios (exemplos: cortador de
unha, tênis sem cadarço e colher) através do WhatsApp, concomitantemente ao EV. O desvio
(“invisível”) de rota foi exitoso e gerou comentários como o da aluna Fernanda Palermo ao se
referir à sensação de participar da dinâmica do “passa ou repassa”: “Fessor deu uma adrenalina
kkkk”. No entanto, quando a aluna Aline Milene diz “Foi muito boa a aula, professor, é muito
bom aprender se divertindo [...] minha prima chorou e deu uma atrapalhada”, ela menciona um
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fator limitante para a vivência do EV e evoca uma das particularidades do lar dos estudantes,
sobretudo no ERE, pois cada qual é peculiar e atravessado por inúmeros fatores.
Conforme Alves (2020), a parcela mais pobre da população vem sendo muito afetada
por questões relacionadas à sobrevivência durante a pandemia. Essa população lida com
barreiras culturais, físicas, econômicas e tecnológicas, o que, por vezes, faz com que a educação
não seja uma prioridade. Nesse sentido, por um lado, experienciar interlocuções pedagógicas
que ofereçam momentos diversos rompe com a linearidade e rigidez características dos tempos
escolares do modelo tradicional de ensino. Por outro lado, essas intervenções nos colocam
diante de situações contingentes e de difícil controle, como a questão de ordem familiar citada
pela aluna Aline Milene. Em vista disso, mesmo com um desenho didático diverso, a ação do
professor-pesquisador não foi capaz de promover transformações em todos os momentos.
De acordo com a estrutura que emergiu da cena 1, o fechamento das IP ocorria com o
momento de síntese (momento resultante das associações entre professor-pesquisador,
estudantes e WhatsApp) por meio do grupo “Interação Pós-Aula EFI”. Entre as situações
observadas e descritas, o impasse acerca da abertura das câmeras gerou um debate no grupo por
meio da seguinte pergunta do professor-pesquisador: “Por que vocês não querem aparecer
frente as câmeras?”. Após postada a pergunta, algumas colocações dos estudantes chamaram a
atenção. Duas alunas se manifestaram. A primeira delas, Adriana Leal, escreveu “Insegurança”,
e a segunda, Ary Borges, relatou: “Pq uso photoshop [...] e quando é aula online n dá”. A
mediação gerada pela câmera deixou rastros da ação desse actante não-humano, pois levou as
estudantes a fazerem coisas (LEMOS, 2013), ou melhor, neste caso, levou-as a não fazer. Tal
situação evoca a especificidade das interações dentro de uma rede sociomaterial, pois, na
medida em que um não-humano (câmera) agencia os estudantes em uma escolha, fica nítido
que, mesmo com uma ação organizada e persistente por parte do professor-pesquisador, as
transformações na rede podem não acontecer.
Outro dado de interesse registrado em um dos momentos de debate em grupo teve
relação com um questionamento feito aos estudantes a respeito da importância das aulas de
Educação Física escolar no ERE. A pergunta realizada pelo professor-pesquisador foi: “E aí,
pessoal, o que vocês estão achando desse novo formato para as nossas aulas no ERE?”. O intuito
era saber como os estudantes estavam reagindo ao formato das IP e à “presença” da MídiaEducação”. A participação de duas estudantes trouxe elementos interessantes para o debate. Na
primeira, a aluna Fernanda Palermo disse: “Sim! Pq você não deixa a aula sem graça, sabe? Vc
sabe fazer uma coisa divertida e que ajuda a gente aprender com facilidade”. Na segunda, a
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aluna Aline Milene apontou: “Sim, além do fato de estimular a gente a ter organização c os
horários de aula e esforço de fazer os trabalhos, também nos estimula a manter uma rotina de
exercícios mesmo em situações inesperadas como a quarentena”.
Se, em um momento anterior, fatores como “aparecer frente à câmera” e
particularidades da família foram apontados como limitadores e ocasionaram desvios, por outro
lado, na fala de Fernanda Palermo e Aline Milene, a metodologia empreendida deixava rastros
de que algumas associações davam sentido às aulas e geravam transformações. Tais fatos ficam
sugeridos em trechos como “aprender com facilidade” e “estimular a gente a ter organização”.
A emergência e efetivação do grupo “Interação Pós-Aula EFI” no WhatsApp figurou
nos registros do questionário e mostrou as mediações decorrentes deste espaço, por meio de
algumas respostas dos estudantes. No questionário, perguntou-se aos estudantes se eles tinham
achado interessante a proposta de criar um grupo no WhatsApp específico para o momento de
síntese, para que pudéssemos discutir e refletir sobre as nossas aulas de Educação Física. A
aluna Fernanda Palermo respondeu: “Demais!!! Pois lá naquele grupo, foi onde nós
conseguimos compartilhar a nossa opinião sobre os temas, tirar nossas dúvidas e como
sempre aprender mais e mais em conjunto!!” (grifos nossos). Percebe-se, nesse trecho, que são
evocadas três ações (compartilhar opinião, tirar dúvidas e aprender em conjunto) relacionadas
ao grupo “Interação Pós-Aula EFI”, indicando uma ação mediadora desse espaço-tempo. Em
outra resposta relativa à mesma pergunta, a estudante Aline Milene escreveu “Sim muito, pois
além de ser muito interessante trocar as experiências também me ajudou a entender o conteúdo
do “Encontro Virtual” (EV) em situações que eu não pude estar presente no mesmo” (grifos
nossos). Nessa resposta foi possível observar que mais duas ações mediadoras foram conferidas
ao espaço-tempo da “Interação Pós-Aula EFI”. Isto é, este momento foi caracterizado como
espaço para “trocar experiências” e para “entender o conteúdo”.
Após esses trechos analisados, é importante destacar que o momento de síntese
ocorrido no grupo do WhatsApp “Interação Pós-Aula EFI” foi um espaço-tempo propício para
associações entre professor-pesquisador, estudantes e WhatsApp, o que possibilitou uma série
de mediações (acima referidas). Desse modo, os actantes da rede sociomaterial delineada frente
às circunstâncias da cena 2 foram: professor-pesquisador, estudantes, ME, ATP, unidade
temática “Esportes”, documentos curriculares, líderes de turma, professores de outros
componentes curriculares, vídeo da semana, colaboradores, objetos/não-humanos, espaços
domiciliares, câmera, Jitsi Meet, dinâmica “passa ou repassa”, WhatsApp, família e produtos
midiáticos. A partir da descrição dos acontecimentos do ciclo II da Pesquisa-Ação, elaboramos
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um esquema representativo (figura 11) com intuito de evidenciar as diversas movimentações
ocorridas na cena 2.
Figura 11 – Esquema representativo elaborado mediante as circunstâncias da cena 2.

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.

Para chegar no esquema representativo apresentado na figura 11, observamos de que
forma, associações, desvio e transformações, produziram diferença no curso da cena 2. Sendo
assim, o que emergiu desta cena denominamos performance midiático-criativa. Para que
fossem “performados” produtos midiáticos, o professor-pesquisador e os estudantes foram
agenciados por diversos elementos ao longo das semanas tratadas pela segunda cena. Dessa
maneira, logo nos primeiros momentos de uma das semanas, uma negociação se fez necessária
quando emergiu uma suposta demanda, por parte dos estudantes, de ampliação de prazo para a
entrega do trabalho solicitado na ATP. Na figura 12, temos o questionamento da aluna Calderan
quanto à realização do trabalho.
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Figura 12 – Questionamento de uma aluna acerca do prazo de entrega da atividade.

Fonte: Acervo do pesquisador.

A semana retratada na mensagem da aluna abordou o boliche, e a proposta foi que os
estudantes construíssem um boliche caseiro, vivenciassem a atividade na prática e em seguida
produzissem uma mídia (registro fotográfico, montagem com imagens ou vídeo) expressando
momentos da experiência. O questionamento da aluna Calderan abre campo para uma
negociação (LATOUR, 2000) acerca da realização da atividade proposta, visando à mudança
da data de entrega do trabalho solicitado. Frente à mensagem da aluna, entendemos que a
mesma agiu como porta-voz (LATOUR, 2000; LATOUR, 2012) de um agrupamento, o qual
denominamos “agrupamento dos líderes de turma”. Este agrupamento emerge da demanda
apresentada por Calderan e suscita a criação de mais um grupo no WhatsApp, este com os líderes
das turmas33 (porta-vozes) (LATOUR, 2012). O objetivo do grupo com os líderes foi
estabelecer uma conexão com estes estudantes para que eles pudessem coletar e compartilhar
as demandas, opiniões e sugestões dos colegas de turma acerca das atividades propostas e dos
trabalhos solicitados nas aulas de Educação Física.
No entanto, logo percebemos um “antigrupo” (LATOUR, 2012), agindo naquela
situação, o qual figura no trecho da mensagem de Calderan: “[...] E essa semana os professores
capricharam nas atividades”. O antigrupo foi identificado como os “professores de outros
componentes curriculares”, e sua ação concorrente fica explícita através da demanda
exacerbada de atividades escolares a eles relacionada, pois supostamente dificultou a realização
do trabalho de Educação Física. Assim, o desfecho desse impasse se efetivou com a alteração
da data final para a entrega do trabalho de Educação Física. Isto é, houve uma translação de
interesse ocasionada pelo agrupamento dos líderes de turma.

33

No início do ano letivo, é prática da instituição em foco promover uma votação para a escolha dos líderes de
turma. Cada turma tem um líder e um vice-líder, os quais representam suas respectivas turmas em situações do
dia a dia escolar.
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Entendemos que as afetações pedagógicas produzidas pelo desenho didático das IP
colocaram os estudantes “em movimento” (LATOUR, 2008) e fizeram com que esses
estudantes produzissem uma diversidade de materiais midiáticos. Em algumas situações, os
estudantes produziram conteúdos em dois suportes diferentes, imagem e vídeo. Esse foi o caso
do aluno Lucas Paquetá, que questionou o professor-pesquisador: “Professor [...] Eu gostaria
de saber se eu posso fazer também um pequeno vídeo ilustrativo?”. Essa situação ocorreu na
semana em que o boliche foi abordado, sendo que tal indagação indica que os pressupostos da
ME circularam entre os estudantes e produziram afetações. Parte da materialidade dos produtos
midiáticos dos discentes está contida na produção (figura 13) de Lucas Paquetá e Welington
Paulista, e expressa a afetação produzida pela IP nestes estudantes.
Figura 13 – Montagens produzidas pelos estudantes.

Fonte: Acervo do pesquisador.

Outro aspecto de interesse emergiu quando Lucas Paquetá, ao responder se acreditava
que a produção de mídia contribuía com sua formação escolar e pessoal (questão presente no
questionário), escreveu: “No meu caso s [sim], pois várias coisas tratadas nos trabalhos e vídeos
etc [...] me animaram a reativar meu canal [no YouTube] e buscar por novos conhecimentos
(grifo nosso). É possível observar que o estudante é “efetuado”, movido, (LATOUR, 2008), por
meio de duas ações, ao dizer que as propostas pedagógicas das aulas de Educação Física o
fizeram “reativar” o seu canal no YouTube e “buscar” novos conhecimentos.
Assim, a produção de mídias evocou a mediação de espaços domiciliares, objetos /
não-humanos (materiais confeccionados pelos estudantes para as práticas, aplicativos e/ou
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programas de edição de imagens e vídeos, objetos diversos) e família. Destacamos que o escopo
dos documentos curriculares previu a prática dos esportes de precisão nas aulas remotas, devido
às possibilidades de adaptá-los a espaços diversificados. Desse modo, nos diálogos acerca dos
documentos curriculares também foi comentada a possibilidade de confeccionar materiais
alternativos para as práticas desses esportes ou a utilização de objetos de forma improvisada,
conforme a disponibilidade de materiais presentes nas casas dos estudantes.
A montagem fotográfica disposta na figura 14 ilustra três situações decorrentes de uma
das semanas da cena 2, na qual a modalidade esportiva abordada foi o golfe. É possível observar
nitidamente a agência dos objetos e dos espaços domiciliares na organização e na vivência
prática da modalidade em questão, o que indica a conformação de um arranjo sociomaterial.
Figura 14 – Montagem fotográfica com campos de minigolfe construídos
pelos estudantes em casa.

Fonte: Acervo do pesquisador.

Observamos que as negociações que se deram em torno do planejamento dos
documentos curriculares indicaram, mediante as proposições do professor-pesquisador, que as
práticas vivenciadas pelos estudantes manifestaram a presença e a circulação desse actante
(documentos curriculares) nas circunstâncias da cena 2. Ou seja, os documentos curriculares
circularam de local em local, manifestando a sua agência (LATOUR, 2012), ao serem
transportados de um lugar para o outro.
Em resposta às ATP, observamos que, no curso da semana em que a modalidade
dardos foi estudada, os estudantes contaram com a mediação da família na realização das
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atividades propostas. Vale dizer que, na semana em questão, a ATP propunha: a confecção de
alvo e dardos caseiros, a prática do jogo e a produção de um vídeo com os momentos
vivenciados ao longo da semana. Tal mediação figura na resposta do estudante Lucas Perri
quando inquirido sobre qual semana havia lhe marcado no decorrer da Pesquisa-Ação (questão
presente no questionário): “Na SEMANA 4 (dardos), fiz o trabalho com a ajuda do meu pai,
foi uma bela experiência que tivemos juntos e um momento que pude passar com ele” (grifo
nosso). Observamos a ação mediadora do pai do estudante quando ele age em conjunto com
seu filho na elaboração do trabalho da semana. Sendo assim, temos a atuação do actante família.
Outra situação observada no questionário, acerca da cena 2, também na abordagem da
modalidade dardos, indicou a mediação da ATP no sentido de induzir os estudantes a produzir
mídias. Conforme o estudante Antony, “foi muito legal colocar a cabeça pra ‘funcionar’ e
usar muita criatividade pra fazer a confecção dos dardos” (grifo nosso). Diante disso,
entendemos que a atividade pedagógica proposta (ATP) foi preponderante na produção de
mídias, uma vez que o estudante indica que foi preciso “usar a criatividade” e “colocar a cabeça
para funcionar”.
A cena 2 também nos possibilitou observar que alguns estudantes trilharam rotas
alternativas. Conforme mencionado anteriormente, a semana que abordou a modalidade dardos
teve como proposta a produção de um vídeo por parte dos estudantes. Entretanto, trabalhos
como o que está ilustrado na figura 15 manifestaram outra forma de produzir mídias. Como é
possível observar na imagem, a estudante responsável pela produção midiática optou por
elaborar uma montagem com fotografias dos elementos que compuseram a sua vivência
pedagógica.
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Figura 15 – Montagem com os elementos do jogo de dardos produzida por uma estudante

Fonte: Acervo do pesquisador.

Entendemos que isso não configura um desvio, pois, mesmo não chegando ao produto
final “esperado”, a estudante demonstrou ter sido afetada pela IP, o que fica sugerido com a
realização da sua montagem fotográfica.
Por outro lado, uma situação observada na cena 2 nos indicou um desvio quanto à
proposta pedagógica encaminhada para os estudantes na semana em que a modalidade dardos
foi abordada. O estudante Guga, por meio de uma ligação telefônica, solicitou ao professor-pesquisador “outra forma de realizar a atividade”. A demanda do estudante era referente à
confecção do material para a prática da modalidade, nas palavras do aluno: “Não sou muito de
fazer maquete, professor. Prefiro produzir um texto, e, se o senhor quiser, posso fazer um vídeo
lendo” (grifo nosso). Ao se referir a “fazer maquete”, o estudante quis dizer que não tinha
afinidade em confeccionar materiais alternativos, pois naquela semana parte da proposta
pedagógica exigia a confecção do próprio material de jogo. Todavia, o ponto que nos chamou
atenção o estudante dizer: “posso fazer um vídeo lendo”. Mesmo com o professor-pesquisador
acolhendo o material do estudante Guga, entendemos que sua fala e o material produzido
manifestam uma não apropriação acerca dos preceitos da ME, pois os principais pilares de um
agir mídia-educativo envolvem, autoria, criticidade, criatividade e cidadania (BELLONI, 2001;
BÉVORT; BELLONI, 2009; FANTIN, 2011; FANTIN, 2020).
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Também consideramos como desvios as abstenções, ou seja, o não envio dos materiais
solicitados por uma parcela dos estudantes. Entretanto, de maneira geral, os estudantes não
apenas realizaram a atividade proposta como também demonstraram apropriação de elementos
chave da ME e manifestaram em seus trabalhos uma das dimensões sugeridas por Fantin (2020),
a dimensão expressiva/estética. Tal dimensão, além do (re)conhecimento das linguagens
midiáticas, diz respeito ao “saber utilizar de modo criativo e produzir conteúdos estéticos e
significativos” (Ibidem, p. 15).
Mediante os rastros e as afetações observados na cena 2, entendemos que, ao seguir os
estudantes no curso desta cena/ação, tivemos a emersão da performance midiático-criativa.
Sendo assim, a cena 2 encadeou o ciclo III da Pesquisa-Ação, no qual, conforme veremos a
seguir, houve uma diversificação a respeito da produção de mídias.

4.3 CENA 3 – LÂMPADA, CELULAR, (ARRUM)AÇÃO!
A terceira cena do estudo foi composta pelas observações e registros realizados no
decorrer de uma das IP do Ciclo III da Pesquisa-Ação. A IP que constituiu essa terceira cena
teve como intuito a produção de um “telejornal esportivo” acerca dos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos de Tóquio. Sendo assim, descreveremos qual o efeito produzido pela rede
sociomaterial instaurada em decorrência da realização da cena 3. Para tal, indicaremos qual
performance emergiu a partir do arranjo delineado, reforçando que nosso olhar estará focado
no ator-rede estudantes.
Antes de apresentar a rede, é importante destacar que os dados elencados para a
composição desta terceira cena foram registrados no transcurso de uma semana marcada por
desvios e associações em relação à estrutura estabelecida para a fruição da IP. Desse modo, o
professor-pesquisador se viu diante de um grande volume de solicitações advindas da escola,
chamadas aqui de demandas burocráticas da escola34, as quais geraram desvios que
impossibilitaram a efetivação da IP na íntegra. Nesse sentido, é importante ressaltar que o
ensino remoto interpôs desafios aos professores, que se viram obrigados a realizar múltiplas
tarefas, extrapolando suas respectivas jornadas de trabalho, sob pena de serem demitidos ou de
terem parte de seus vencimentos cortados (ALVES, 2020). A figura 16 evidencia o movimento

34

As demandas burocráticas da escola provinham basicamente de questões relacionadas ao ER e acarretavam a
execução excessiva de tarefas como: preenchimento de planilhas, formulários e diários escolares.
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do professor-pesquisador em direção aos estudantes, em meio aos tensionamentos provindos
das demandas burocráticas da escola.
Figura 16 – Diagrama de translação baseado na movimentação do professor-pesquisador em
direção aos estudantes.

Fonte: Diagrama elaborado pelo professor-pesquisador, a partir de Coutinho (2017).

Conforme ilustrado no topo da figura 16, as demandas burocráticas da escola
agenciaram o professor-pesquisador e interferiram em sua rota em direção aos estudantes. Do
lado esquerdo do diagrama, é possível observar que os desvios na rota do professorpesquisador, constituíram uma “não passagem” (círculos não preenchidos) por dois momentos
da IP. Ou seja, para conseguir chegar até os estudantes, o professor-pesquisador precisou
cancelar o EV e o momento de síntese. Tal decisão foi tomada devido ao acúmulo de tarefas
oriundas das condições do Ensino Remoto Emergencial (ERE). Além das atribuições
pedagógicas, o professor-pesquisador esteve pressionado pelas exigências administrativas e,
em razão disto, recorreu a uma adequação no arranjo didático da semana em curso. Portanto, a
cena descrita foi baseada estritamente na atividade pedagógica (ATP) e no vídeo da semana
(lado direito do diagrama – círculos preenchidos na cor verde).
Por meio de uma rota alternativa, o professor-pesquisador buscou mobilizar os
estudantes na direção do ensino-aprendizagem da Educação Física escolar, colocando-os em
movimento a partir da articulação com outros actantes. Desse modo, concebendo o corpo como
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“aquilo que deixa uma trajetória dinâmica através da qual aprendemos a registrar e a ser
sensíveis àquilo de que é feito o mundo” (LATOUR, 2008, p. 39), entendemos o ensino-aprendizagem da Educação Física escolar, na presente cena, como um corpus que envolveu
professor-pesquisador, estudantes, família, unidade temática “Esportes”, Mídia-Educação
(ME), documentos curriculares, demandas burocráticas da escola, vídeo da semana, ATP,
WhatsApp, TDIC e recursos para a produção de vídeos, bem como telejornal(is) esportivo(s).
As relações entre os actantes supramencionados suscitaram afetações discentes e
propiciaram condições para a conformação do esquema representativo (figura 17), bem como
ofertaram um mapeamento para a compreensão da performance que emergiu da cena 3.
Figura 17 – Esquema representativo elaborado mediante as circunstâncias da cena 3.

Fonte: Elaborada pelo pesquisador.

Na rota percorrida pelo professor-pesquisador, a ME manifestou sua mediação a partir
do momento em que ofereceu embasamento teórico para a elaboração da ATP e também quando
figurou nas explicações contidas no vídeo da semana. Conforme é possível observar na figura
17, a ME se conecta ao professor-pesquisador, penetra nos momentos pedagógicos e neles
circula (vídeo da semana e ATP) e se liga aos estudantes. A figuração das mídias na escola, por
intermédio das TDIC, visa inseri-las a partir de duas dimensões, como objeto de estudo e como
ferramenta pedagógica (BÉVORT; BELLONI, 2009). Isto posto, é possível afirmar que o vídeo
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da semana e a ATP contemplaram as duas dimensões postuladas por Bévort e Belloni (2009),
conforme explanaremos a seguir.
A ATP foi dividida em duas partes. Na primeira, foram apresentados elementos que
compõe um telejornal escolar, a partir de um breve texto e da indicação de materiais
complementares relativos ao tema (vídeos, sites especializados, blogs, entre outros). O objetivo
principal era levar os estudantes a buscar informações acerca da montagem de um telejornal e
com isso fomentar o aprofundamento dos estudos acerca desse tipo de produção midiática. A
segunda parte da ATP continha uma proposição quanto à elaboração de um telejornal esportivo
a respeito dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio. A abordagem que os estudantes
dariam para o tema foi de livre escolha, porém orientações pontuais foram encaminhadas no
texto da ATP, relativamente a: delimitação do tempo de duração do vídeo (entre 3’ e 5’),
definição de funções para cada estudante participante (caso o trabalho fosse realizado em grupo)
e forma de envio (via WhatsApp).
Observamos um rastro relativo à associação da BNCC (documentos curriculares) com
o tema da semana, uma vez que a ATP evocou a habilidade “EF89EF05” (figura 18), que trata
de: “Identificar as transformações históricas do fenômeno esportivo e discutir alguns de seus
problemas (doping, corrupção, violência etc.) e a forma como as mídias os apresentam”
(BRASIL, 2017, p. 233, grifo nosso).
Figura 18 – Captura de tela da ATP que abordou o “telejornal esportivo”.

Fonte: Acervo do pesquisador.

Acreditamos que a mobilização da ME por parte do professor-pesquisador, bem como
a associação dos documentos curriculares à ATP, expressa a relevância de se compreender o
ensino-aprendizagem como um processo que ocorre em rede(s). Em nossa pesquisa, assumimos
a compreensão de Latour (2000) de que devemos seguir as coisas através das redes nas quais
elas se transportam, descrevendo-as em seus enredos e, além disso, “entender que diferentes
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espaços e diferentes tempos podem ser produzidos no interior das redes construídas para
mobilizar, acumular e recombinar o mundo” (LATOUR, 2000, p. 371).
Em acréscimo, é importante dizer que a ME circulou no vídeo da semana35, ao passo
que o professor-pesquisador realizou explicações sobre o tema, ilustrou o vídeo com sugestões
e exemplos a respeito da produção de um telejornal e propôs aos estudantes uma ação mídia
educativa por meio de uma produção autoral. À vista disso, as mediações da ATP e do vídeo
da semana foram preponderantes dentro da rede, pois foram elementos chaves para orientar os
estudantes na elaboração do telejornal esportivo.
Coutinho et al. (2014), ao manifestarem o entendimento acerca do processo de ensino-aprendizagem, mencionam as percepções de Fox (2009), pois tratam de uma aproximação da
TAR com os processos de ensino-aprendizagem e indicam que tal aproximação pode contribuir
para a compreensão sobre esses processos a partir da observância das relações entre humanos
e objetos. Sendo assim, uma vez que os processos de construção do conhecimento em sala de
aula ocorrem sempre mediante a articulação desses actantes, a aprendizagem se efetiva através
de assembleias e performances, nas quais o conhecimento é gerado e distribuído em rede
(COUTINHO et al, 2014). Na cena analisada, verificamos que o conhecimento que emergiu da
produção dos telejornais esportivos esteve distribuído em rede (figura 17) e evidenciou que os
estudantes foram agenciados e agiram em conjunto com outros actantes.
Observamos que associações, mediações e desvios foram expressos nas respostas dos
estudantes quando estes foram perguntados a respeito da experiência com a produção de mídias,
através do questionário. Diante da pergunta “Você acredita que a experiência com a produção
de mídias, (produção de imagens e vídeos, telejornal, podcast, etc.) contribui com a sua
formação escolar e pessoal?”, o estudante Martinelli respondeu:
Contribui muito. Quando tive que começar os vídeos eu falava que não ia conseguir,
ia perder pontos, no começo eu nem queria sair nos vídeos, mais depois que algumas
atividades em que tinha que aparecer, no começo tive muita vergonha, mais com o
incentivo e o apoio do professor fui gostando de fazer as atividades.

Em vista da resposta supracitada, é possível identificar que o professor-pesquisador
estimulou o estudante Martinelli a produzir mídias, o que indica, nesse caso, que a ação esteve
distribuída. Em relação à mesma pergunta, quanto à experiência com produção de mídias, a

35

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zONyHgOeJ0o.
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estudante Tainara respondeu: “[...] além da gente ter aprendido o que é telejornal, podcast etc
[...] a gente também aprendeu um pouco sobre cada tema (racismo no esporte, sobre olimpíadas
e etc)”. A partir da resposta de Tainara, é possível observar uma associação entre a ME e as
temáticas da Educação Física escolar. Logo, acreditamos que, ao conceber assembleias de
actantes como possibilidade para delinear redes heterogêneas e como possibilidade para tornar
visível o caráter distribuído da ação, nossa pesquisa efetivou o ensino-aprendizagem da
Educação Física escolar, contemplando e valorizando as relações decorridas no interior da(s)
rede(s).
Ainda sobre a questão incluída no questionário, outras duas respostas apresentaram
elementos importantes e nos possibilitaram reflexões. Para justificar a contribuição da produção
de mídias com a formação escolar e pessoal, a estudante Aline Milene escreveu: “[...] Além de
causar total imersão no conteúdo, também estimulou nossa criatividade e uso saudável da
tecnologia” (grifo nosso). Diante da resposta de Aline Milene, observamos que a produção de
mídias, como o telejornal esportivo, foi mediadora, ao passo que, segundo a estudante,
estimulou sua criatividade. Para a estudante Chú, a produção de mídias representou relevância:
[...] Porque aprendemos a usar essas ferramentas, além de aprender com os conteúdos
propostos. Muitos de nós não sabíamos e nem tínhamos uma ideia direito de como se
editavam vídeos e aprendemos a fazer isso. Se eu acredito que a produção de mídias
contribui com a minha formação escolar e pessoal? Com certeza, SIM!

Ao mencionar o processo de produção de vídeos, a estudante Chú evoca a mediação
de TDIC e recursos para a produção de vídeos, os quais foram preponderantes para a
experiência mídia educativa vivenciada pela estudante. Em consonância, a resposta de Fernanda
Palermo também aponta a mediação de TDIC e recursos para a produção de vídeos: “[...] eu
aprendi a mexer com vários apps de edição que com certeza vão me ajudar no futuro! Aprimorei
os meus conhecimentos sobre tecnologia e etc!”.
Em conformidade com o que sugerem Bévort e Belloni (2009), a proposta que circulou
entre os estudantes estimulou uma educação “para”, “com” e “sobre” as mídias, potencializando
a apropriação crítica e criativa desses meios e possibilitando a expressão de opiniões e saberes
aos jovens envolvidos. Além disso, é importante dizer que os materiais produzidos pelos
estudantes também envolveram outros actantes, como mesas, figurinos, roteiros, softwares e
técnicas de edição e produção de vídeos (figura 19). Estes actantes constituíram um
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agrupamento que denominamos materialidade não-humana, e agiram em conjunto com os
estudantes na consolidação dos telejornais esportivos.
Figura 19 – Recortes de cenas dos telejornais produzidos pelos estudantes.

Fonte: Acervo do pesquisador.

Verificamos também, na presente cena, a participação de membros da família, pois,
nas produções dos estudantes, eles figuraram e manifestaram suas mediações nos telejornais
esportivos produzidos. Os estudantes utilizaram diferentes estratégias para compor o material,
desde entrevistas com os familiares até a participação de familiares como figurantes. Tais fatos
chamaram a atenção da pedagoga da instituição, quando os telejornais esportivos circularam
nos grupos de WhatsApp da escola. Por meio de uma mensagem, ela teceu comentário positivo
(figura 20) acerca do trabalho desenvolvido.
Figura 20 – Captura de tela da mensagem da pedagoga da escola acerca da participação dos
familiares na produção dos telejornais esportivos.

Fonte: Acervo do pesquisador.

Vale dizer que, particularmente na cena 3, o WhatsApp foi preponderante para a troca
dialógica entre os estudantes e o professor-pesquisador, pois, na ausência do EV e do momento
de síntese, o meio utilizado pelos estudantes para sanar dúvidas foi o envio de mensagens
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diretamente para o professor-pesquisador. Tal situação marca o caráter dinâmico e imprevisível
das interações (em rede) decorrentes no ambiente escolar, o que, para nós, evidencia e justifica
a realização de uma Pesquisa-Ação amparada pelos pressupostos da TAR.
A partir das observações e registros da cena 3, entendemos que a resposta de uma
estudante em particular denotou um desvio no que diz respeito à nossa perspectiva para a ME.
Conforme a estudante Erika, em relação à importância da produção de mídias para a formação
pessoal e escolar, “(...) As mídias digitais hoje em dia são cruciais para a educação, pois
oferecem informações para instruir os alunos” (grifo nosso). Na resposta de Erika, percebemos
que a concepção acerca da ME registrada pela estudante vai de encontro à perspectiva crítica
evocada pelos pressupostos teóricos da área (FANTIN, 2011; FANTIN, 2020; BÉVORT e
BELLONI, 2009).
Outra resposta à mesma pergunta também nos chamou a atenção e configurou uma
transformação da percepção da estudante Tayla quanto à Mídia-Educação (Física). A resposta
da estudante frente à pergunta “Você acredita que a experiência com a produção de mídias,
(produção de imagens e vídeos, telejornal, podcast, etc.) contribui com a sua formação escolar
e pessoal?” foi: “Sim, pois me ensinou coisas q nunca acharia q iria aprender na escola, ainda
mais na educação física” (grifos nossos). Diante da resposta de Tayla, entendemos que a
percepção da estudante passou por uma transformação, tendo em vista sua concepção pregressa
acerca da Educação Física escolar. Essa situação registrada, em nosso entendimento, corrobora
a perspectiva das “múltiplas realidades” apontada por Mol (2008), bem como os postulados da
TAR. Isto é, a partir do arregimento de diferentes actantes em torno de uma ação, foi possível
observar uma nova realidade sendo produzida, tendo em vista o relato da estudante.
Verificamos que a cena 3 evidenciou uma performance que denominamos de criativo-expressiva, pois trouxe à baila a diversidade de elementos envolvidos no processo criativo dos
estudantes, assim como a capacidade comunicativo-expressiva desses sujeitos. Os telejornais
esportivos elaborados pelos estudantes apresentaram um esquema de edição e produção de
mídias peculiar e diverso. Tais aspectos observados evidenciaram o caráter inédito do ERE,
pois trouxeram à tona as formas de se organizar dos estudantes, que, na maior parte das vezes,
lançaram mão de regimes de colaboração, efetivados por momentos síncronos e assíncronos.
Além disso, os telejornais esportivos produzidos pelos estudantes abriram campo para
a autoria e a criatividade em narrar as notícias produzidas. Isso pôde ser visualizado em algumas
produções que se utilizaram de avatares e recursos imagéticos. As escolhas de cenários e a
dinâmica de apresentação seguiram também uma lógica não linear e de colaboração entre os
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estudantes na criação dos telejornais esportivos, o que propiciou uma multiplicidade de formas
de narrar os acontecimentos relacionados aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio.
Por fim, os distintos modos utilizados pelos estudantes na produção de telejornais
esportivos, estiveram ancorados nos pressupostos da Mídia-Educação e articulados com a
Educação Física escolar. Assim, frente à rede sociomaterial delineada, foi possível observar
que as interações entre os actantes partícipes dessa ação culminaram na produção de uma nova
realidade (LIMA; NASCIMENTO, 2021), evidenciando que houve uma transformação dos
estudantes relativa ao processo vivido.

4.4 CENA 4 – PRODUZINDO PODCASTS
A quarta e última cena analisada ocorreu durante a realização do ciclo III da PesquisaAção (PA), em uma interlocução pedagógica (IP) que abordou a unidade temática “Esportes”,
a partir do tema “racismo no esporte”. Para tal, a mídia podcast foi elencada, mediante diálogo
entre o professor-pesquisador e os estudantes, para compor a atividade pedagógica (ATP) da
semana e, assim, proporcionar uma articulação entre um tema pertinente à Educação Física
escolar e a Mídia-Educação (ME).
O ciclo III da PA teve como intuito ampliar as perspectivas dos estudantes em torno
da ME, a partir do estímulo à produção autoral de mídias contemporâneas, como é o caso do
podcast. Nesse sentido, é importante mencionar que, para a cena 4, o professor-pesquisador
arregimentou não apenas documentos curriculares, para embasar e delinear as ações
pedagógicas, mas também lançou mão de aspectos da legislação para constituir e conduzir a IP.
A cena 4 contou com todos os momentos previstos na estrutura das IP – ATP, vídeo da semana,
EV (professor-pesquisador, estudantes e Jitsi Meet) e momento de síntese (professorpesquisador, estudantes e WhatsApp).
O primeiro movimento da cena analisada foi a elaboração e a postagem da ATP da
semana, que teve como objetivo explicitar para os estudantes o que é um podcast e produzir um
material midiático no formato podcast, articulando-o com a temática “racismo no esporte”. A
ATP foi dividida em duas partes. Na primeira parte, o professor-pesquisador apresentou
informações relevantes acerca da mídia podcast, através de um texto. Além disso, foram
indicados materiais complementares (via links) para que os estudantes pudessem ampliar a
compreensão a respeito do tema estudado (podcast). Na segunda parte da ATP, foi proposta
para os estudantes a produção (individual ou em grupo) de um podcast autoral que abordasse o
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tema “racismo no esporte”. Para tal, o professor-pesquisador indicou os critérios para a
elaboração do material requerido: produção de roteiro, formato do material (áudio ou vídeo) e
tempo limite do material (oito minutos). O professor-pesquisador também apontou algumas
possibilidades para a produção dos podcasts, sugerindo para os estudantes algumas formas de
organização, tais como entrevista com convidado(s) e debate ou bate-papo entre os integrantes
do grupo (caso o material fosse produzido em grupo), entre outros.
O movimento seguinte à ATP foi a produção e o compartilhamento do vídeo da semana
pelo professor-pesquisador. Nesse material, foi ressaltada a importância e a pertinência de
abordar o tema “racismo no esporte”, através da explanação acerca dos documentos curriculares
que embasaram a escolha da temática, bem como a exposição de alguns aspectos da legislação
que instituiu a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Indígena no
currículo oficial da rede de ensino (BRASIL, 2008). Desse modo, o professor-pesquisador
apresentou um apanhado geral, com dados estatísticos a respeito do racismo, tais como índices
relativos à violência contra pessoas negras, nível de escolaridade médio e padrão salarial da
população negra e porcentagem de representantes políticos negros. O professor-pesquisador
concluiu sua explanação no vídeo da semana, concatenando as informações previamente
abordadas e apresentando o tema central (“racismo no esporte”), através da menção a casos de
racismo ocorridos na cena esportiva.
Observamos que, até o momento do vídeo da semana, o professor-pesquisador esteve
empenhado em arregimentar aliados para propiciar aos estudantes afetações e, assim, levá-los
a trilhar o percurso estabelecido na ATP. A mobilização de actantes realizada pelo professor-pesquisador explicitou a mediação pedagógica por ele empreendida, pois, ao longo dos
momentos até então vivenciados na cena 4, os estudantes mostraram-se ativos (essencialmente
através de conversas e questionamentos via WhatsApp) e autônomos.
O momento do “Encontro Virtual” (EV) também trouxe à tona o engajamento dos
estudantes, que se utilizaram do chat do Jitsi Meet para expressar suas percepções a respeito da
experiência com a produção dos podcasts. A estudante Fernanda Palermo fez a seguinte
ponderação: “Eu vejo quase todo dia no apple podcasts (...) tem muitos (podcasts) legais”. A
mensagem da estudante evidencia que o “consumo” de mídias como o podcast é algo
corriqueiro e que desperta o interesse do público jovem. Durante o EV, uma troca de mensagens
(figura 21) entre os estudantes ilustrou que a articulação entre a Educação Física escolar e a
produção de mídias. O formato podcast, especificamente, teve boa aceitação por parte dos
estudantes.
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Figura 21 – Comentários de dois estudantes a respeito da produção de podcasts.

Fonte: Acervo do autor.

Além disso, registramos a mediação ocasionada pela produção de podcasts na resposta
da estudante Cris, no questionário:
[...] me fez descobrir novos jeitos de estudar em meio a esse período que estamos
enfrentando, inclusive minha mãe teve que fazer um podcast na faculdade dela (um
trabalho passado para eles com o intuito de fazer com que eles também usassem os
recursos para o meio de trabalho deles nesse momento) [...] também o meu pai gostou
muito das atividades que foram desenvolvidas no decorrer do ano, pois me ‘obrigou’
a pensar, a ‘quebrar a cabeça’, e me fez descobrir novas maneiras de fazer as coisas.

A resposta anterior refere-se à pergunta feita aos estudantes a respeito de qual
momento das IP havia sido marcante para eles. É possível perceber que o arranjo didático
delineado pelo professor-pesquisador mostrou que houve afetações discentes no curso da cena
analisada. A esse respeito, a figura 22 apresenta a capa elaborada para um dos podcasts,
apontando que as afetações produzidas pela proposta pedagógica levaram, em alguns casos, os
estudantes a extrapolar as orientações prévias a respeito da produção dos podcasts.
Figura 22 – Capa de um podcast produzido por estudantes.

Fonte: Acervo do autor.
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A figura 22 nos permite observar que os estudantes investiram também na dimensão
estética do material midiático produzido. Tal fato corrobora o que propõe Fantin (2011) quanto
à dimensão criativa da ME, reforçando que os pressupostos da ME circularam entre os
estudantes e se consubstanciaram na elaboração dos podcasts.
No momento de síntese da cena 4, foram observados e registrados alguns fatos que
expressaram importantes mediações. Tal momento teve início já no final do EV, quando o
professor-pesquisador apresentou um questionamento (figura 23) no intuito de conectar e
ampliar as discussões pertinentes ao EV (ocorrido no Jitsi Meet) com o momento de síntese
(ocorrido no WhatsApp).
Figura 23 – Questão iniciadora do momento síntese.

Fonte: Acervo do pesquisador

Na figura 23 é possível observar que o professor-pesquisador se utilizou de um certo
ethos comunicativo (emoji “pensante”) para incitar os estudantes a refletir sobre o conteúdo da
matéria jornalística apresentada no slide. Assim, na sequência, o professor-pesquisador
comentou a matéria apresentada: “Será mesmo que ela venceu o racismo?”. O objetivo do
professor-pesquisador foi estimular os estudantes a apresentar contrapontos, opiniões,
anuência, etc. Frente à questão lançada pelo professor-pesquisador, entendemos que a situação
instaurada coloca em circulação os pressupostos da ME e corrobora o aspecto da leitura crítica
das mídias defendido por Buckingham (2018).
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Diante da questão iniciadora, o momento de síntese apresentou situações relevantes,
as quais foram transcritas e são apresentadas a seguir. Um diálogo no grupo “Interação PósAula EFI” entre o estudante Dudu e o professor-pesquisador evidenciou a mediação da ME:
Dudu: A fessor [...] acho que não. Mesmo ela tendo ganhado, muitos não reconhecem.
Professor-pesquisador: Então, Dudu, você acha que a matéria jornalística apresentou
informações suficientes para afirmar que ela ‘venceu o racismo’?
Dudu: Eu penso que não, fessor [...] sabe o q eu pensei? Se no blog de cada um a
gente colocar um aviso sobre o racismo? Exemplo [...] uma mensagem de
conscientização? [...] compartilhar com todos aqueles que conhecemos [...] assim
espalha rápido!

Conforme o diálogo apresentado acima, observamos que o estudante Dudu expressou
entendimento acerca dos preceitos da ME, uma vez que manifestou criticidade e uma
perspectiva de exercício da cidadania ao propor uma ação de conscientização a respeito do
racismo por intermédio de um blog. Tal fato nos indicou que o movimento reflexivo
empreendido pelo estudante Dudu apresenta relação com dois (crítica e cidadania) dos “quatro
C” da mídia-educação (cultura, crítica, criação e cidadania) mostrados por Fantin (2011, p. 30),
na oportunidade em que a autora apresenta a ME como uma perspectiva para o campo da
Educação. Sendo assim, observamos que a ME foi um elemento chave na articulação da mídia
podcast com a temática do racismo no esporte.
Em um outro diálogo durante o momento de síntese, as estudantes Kaká e Chú
deixaram rastros de que o tema racismo no esporte, mobilizado para a produção dos podcasts,
colocou-as em causa, o que, por consequência, propiciou o diálogo a seguir:
Chú: Quando isso tudo vai acabar? [...] na minha opinião não existe esse negócio de
raça negra, branca, amarela... O que existe é raça humana! O movimento anti-racista
deve ser bem pesado pra acabar com essa palhaçada.
Kaká: Cabe a nós, assim, tipo de grão em grão tentar convencer as pessoas [...] a gente
como sociedade não pode tolerar o racismo por que todos são iguais e temos que ter
todas as oportunidades.

Diante do diálogo das estudantes, entendemos que a mobilização do tema racismo no
esporte manifestou uma mediação relevante, pois evidencia que a temática afetou as estudantes,
levando-as a opinar, a questionar e a refletir. Nesse sentido, a estudante Kaká expressa seu
posicionamento e indica uma proposição para a situação debatida, o que nos pareceu ir ao
encontro da perspectiva crítica evocada pela ME (FANTIN, 2020; BÉVORT; BELLONI, 2009;
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BUCKINGHAM, 2018). No entanto, a fala da estudante Chú revelou pouca criticidade,
expressando uma espécie de lugar comum, que, por vezes, é observado em debates acerca do
racismo na contemporaneidade (PASSOS, 2021). Em consonância com o que Lima e
Nascimento (2021) observaram, percebemos que a circulação de um actante (o referencial
temático “racismo no esporte”) fez emergir uma nova representação acerca de conteúdo
curricular. Assim, em nosso caso, os novos contornos dados ao tema “racismo no esporte”
manifestaram o aspecto sociomaterial da aprendizagem (COUTINHO et al. 2014; SILVA;
PRETTO, 2021), uma vez que os efeitos produzidos ocorreram por meio de uma rede, na qual
diferentes actantes estabeleceram relações e promoveram transformações.
A esse respeito, identificamos um turno de respostas dos estudantes (questionário),
Tainara, Tamis e Vinícius Júnior, relativas ao que mais lhes marcou durante as aulas remotas
de Educação Física escolar, que expressa as afetações produzidas pela associação entre a
temática do racismo no esporte e a produção de podcasts.
A semana 7 me marcou pois é uma coisa que acontece em todos segundos até mesmo
sem a gente perceber e é uma coisa a que devemos lutar para acabar não somente
no esporte, mas sim no dia a dia (Tainara).
Foi a que mais marcou, pois foi bastante legal interagir com meu grupo, pois fizemos
o máximo pra passar a visão sobre o racismo no esporte, temos bem pouco
conhecimento da área, não por não se interessar, mas por ter pouco debate sobre o
assunto (Tamis).
[...] durante esse ano eu estou assistindo muito podcast e em questão do racismo eu
acho que é um assunto que sempre temos que ter tempo para discutir, pois é um
assunto muito importante (Vinícius Júnior).

Ante as respostas, foi possível perceber que a temática em circulação foi capaz de
mobilizar os estudantes em direção a ações, proposições e reflexões e que constituiu um espaço
de debate fomentado pela produção midiática. Sendo assim, expressões como: “devemos lutar”,
“passar a visão”, “ter tempo para discutir”, manifestaram a figuração da ME, pois evocaram,
nas palavras dos estudantes, o aspecto crítico e reflexivo postulado por essa corrente teórico-metodológica (FANTIN, 2020; BÉVORT; BELLONI, 2009; BUCKINGHAM, 2018).
Desse modo, as circunstâncias da presente cena fizeram emergir uma rede
sociomaterial composta pelos actantes professor-pesquisador, estudantes, tema (“racismo no
esporte), ATP, legislação, documentos curriculares, mídia-educação, podcast, WhatsApp, Jitsi
Meet e vídeo da semana. Diante disso, mediante o percurso evidenciado pelas mediações
decorrentes da cena 4, elaboramos o esquema representativo indicado na figura 24.
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Figura 24 – Esquema representativo elaborado mediante as circunstâncias da cena 4.

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.

Diante do esquema representativo apresentado na figura 24, é possível observar que,
ao longo do trajeto composto pelos momentos da IP, os actantes da rede estabeleceram relações
entre si e, com isso, produziram afetações pedagógicas nos estudantes, o que, nesta cena
peculiarmente, fez emergir onze podcasts. Ou seja, os estudantes, ao longo do processo
decorrente da IP, performaram novos sentidos para esta mídia por meio de sua articulação com
a temática do racismo no esporte. Desse modo, identificamos nesta cena o que denominamos
performance crítico-comunicativa.
De acordo com Coutinho et al. (2014), quando pesquisamos os fenômenos relativos
ao campo da Educação à luz da TAR, devemos evidenciar como os actantes participam do
processo em foco e como as performances emergem desse processo. Sendo assim, verificamos
que professor-pesquisador, documentos curriculares, legislação, o referencial temático
(“racismo no esporte”), estudantes, ATP, vídeo da semana, Jitsi Meet, WhatsApp, ME e podcast
figuraram na rede sociomaterial e, em uma perspectiva relacional, influenciaram,
transformaram e produziram uma nova realidade.
Segundo Silva e Pretto (2021, p. 16), “o termo sociomaterialidade enquadra e enuncia
a impossibilidade de se pensar o social apartado do material e vice-versa”. Diante disso,
entendemos que, ao partir de um pressuposto teórico-metodológico que concebe as relações
entre humanos e não-humanos no ambiente educacional de forma simétrica, a
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sociomaterialidade expressa na cena 4 se consubstanciou de forma distribuída entre os actantes
partícipes e evidenciou que as perspectivas dos estudantes acerca do tema estudado foram
transformadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A questão central do nosso trabalho foi identificar as performances que emergiram dos
estudantes após a realização de uma experiência pedagógica nas aulas remotas de Educação
Física escolar. Assim, propusemo-nos a articular os preceitos da Mídia-Educação (ME) na
realização da pesquisa e então registrar quais realidades foram produzidas após a efetivação de
interlocuções pedagógicas. Fundamentados nos pressupostos teórico-metodológicos da Teoria
Ator-Rede (TAR) (LATOUR, 2012) e no conceito de performance (MOL, 2008; SORENSEN,
2009), seguimos os estudantes ao longo do desenvolvimento do estudo, entendendo-os como
atores-rede, para então observar de que maneira estes (estudantes) e os demais actantes atuavam
e se relacionavam entre si durante o processo, o que culminou na identificação de performances
peculiares em cada cena analisada.
Mediante os rastros observados, fomos percebendo quais mediações e translações
emergiam das redes delineadas em cada cena, o que entendemos como as performances dos
estudantes. A seguir, identificamos quais as mediações foram relevantes nas relações de ensino-aprendizagem, bem como os desvios e as translações de interesse decorrentes das redes
sociomateriais estudadas. Além disso, as redes nos permitiram mapear os agrupamentos e as
negociações decorrentes da instauração das realidades performadas. Vale lembrar que nossa
investigação esteve no campo da Educação e focada na Mídia-Educação em articulação com a
Educação Física escolar, durante o Ensino Remoto Emergencial (ERE).
Percebemos que foram cruciais em nossa Pesquisa-Ação (PA) o professorpesquisador, os arranjos das interlocuções pedagógicas, as temáticas da Educação Física escolar
e a Mídia-Educação. Frente à heterogeneidade de actantes envolvidos, reforçamos nossa
proposição de que o processo de ensino-aprendizagem deve ser concebido como um fenômeno
de redes. Diante disso, verificamos que conceber a sociomaterialidade do ensino-aprendizagem
na prática investigativa em Educação abre campo para que os diversos e heterogêneos
elementos (humanos e não-humanos) que compõem as práticas de ensino nos ambientes
escolares sejam não apenas considerados como partícipes de uma ação, mas vistos como
(inter)agentes capazes de mediar, transformar e produzir diferenças no interior das redes.
A partir das análises foi possível identificar quatro performances dos estudantes, a
saber: 1) performance de interlocução; 2) performance midiático-criativa; 3) performance
criativo-expressiva; 4) performance crítico-comunicativa. A primeira performance observada
nos indicou que o processo de planejamento e realização das “aulas testes” foi de fundamental
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importância para a sequência da PA, pois nela visualizamos o caráter distribuído da ação em
torno da elaboração de uma estrutura peculiar para as demais interlocuções pedagógicas.
Naquele momento, percebemos que ouvir os estudantes e solicitar a participação deles afetouos e levou-os a agir em conformidade com as suas perspectivas, gostos e preferências, o que
possibilitou ao professor-pesquisador e aos demais actantes da cena 1 empreenderem mediações
chaves na busca por um arranjo didático “ideal” para a sequência da PA.
A performance midiático-criativa trouxe à baila os inúmeros movimentos
empreendidos pelos actantes partícipes da ação, mostrando novamente o caráter distribuído da
ação. Entretanto, os movimentos empreendidos pelos estudantes foram preponderantes para
consolidar a produção de mídias de forma articulada com as temáticas relativas à Educação
Física escolar. Por sua vez, as afetações produzidas pelo “caminhar” dos estudantes na estrutura
performada anteriormente mostraram que os preceitos da ME circularam entre os estudantes,
levando-os a um agir “mídia-educativo”. Isto posto, acreditamos que a perspectiva das múltiplas
realidades (MOL, 2008) pode contribuir para que o processo de ensinar e aprender leve em
consideração os variados elementos que compõem o ambiente escolar, e que esses sejam
passíveis de ser combinados, articulados e mapeados, na direção de “afetações pedagógicas”
(LIMA; NASCIMENTO, 2021).
A performance criativo-expressiva e a performance crítico-comunicativa propiciaram-nos observar a potência de lançar a ME como possibilidade para a oferta das aulas de Educação
Física escolar no ERE. Em ambas, foi possível identificar a ampla atuação de actantes
não-humanos nas elaborações dos estudantes, o que nos dá pistas de que o arranjo didático das
IP foi um importante mediador para que esses materiais mídia-educativos fossem consolidados.
Por outro lado, actantes não-humanos também expressaram seus agenciamentos, gerando
desvios e/ou tensionando algumas das redes delineadas, como foi o caso das “demandas
burocráticas da escola”. Nesse caso, ficou nítido para nós que algumas intercorrências do ERE
foram capazes de desarticular o arranjo didático previamente elaborado, gerando desvios de
rota e diminuindo as possibilidades para a troca dialógica entre estudantes e professorpesquisador.
Em vista disso, é preciso considerar que, mesmo tendo sido fundamental durante a
maior parte da PA, nem sempre a intencionalidade do professor-pesquisador prevaleceu, pois o
cenário do ERE, por vezes, gerou limitações e dificuldades. Nesse aspecto, nas circunstâncias
da nossa pesquisa, as contingências do ERE se apresentaram de forma similar e corroboram o
exposto por Alves (2020), que alerta para a sobrecarga psíquica à qual professores
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estiveram/estão expostos durante a execução desse modelo de ensino. A autora ainda pontua
que o ensino remoto implicou para os professores a necessidade de utilizar “múltiplos chapéus”,
ou seja, demandou que esses sujeitos passassem a assumir responsabilidades que excedem suas
atribuições. De modo semelhante, as particularidades do ERE também evidenciaram um
desgaste dos estudantes, em razão do volume excessivo de conteúdos e de atividades
pedagógicas, gerados por esse cenário.
Vale ressaltar que o professor-pesquisador foi preponderante nas quatro cenas
analisadas e trouxe à tona a perspectiva das múltiplas realidades (MOL, 2008), pois, ao longo
da PA, evidenciou as dissociações e combinações deste actante com variados actantes, o que
acabou por gerar efeitos em rede. Dentre essas situações, podemos citar a presença de actantes
como a BNCC, por exemplo, visto que esse ator-rede foi passagem obrigatória na elaboração
dos planejamentos pedagógicos, ou seja, mostrou-se mediador dentro das redes
delineadas/instauradas. Nesse sentido, a circulação da BNCC nos remeteu ao posicionamento
de Latour (2012) em relação ao global e ao local, pois, na medida em que deixou rastros nas
redes delineadas, expressou agenciamentos localizados desse documento que é fruto de uma
legislação federal.
Da mesma maneira, a BNCC reverberou em nossas redes de modo a propiciar desvios,
pois, uma vez que interpôs uma série de demandas (preenchimento de planilhas e documentos
relativos ao ERE) ao professor-pesquisador, acabou interrompendo fluxos dentro da estrutura
de ensino-aprendizagem traçada, o que, mais uma vez, evidenciou a circulação do global em
uma esfera local. Assim, em conformidade com Latour (2012, p. 332), entendemos que, quando
um ator-rede está envolvido em uma trama, ele “não só dá forma ao social como fornece uma
segunda instrução sobre como os mundos sociais devem ser formatados”. Desta forma, quando,
ao longo de cadeias de referência conectadas entre si, são observados certos padrões em
circulação, é possível que sejam identificadas as origens das formas de viver em coletivo.
Acreditamos que as afetações pedagógicas produzidas pelo enlace da ME com a
Educação Física escolar evidenciaram possibilidades para usos mais significativos, no que se
refere ao ensino-aprendizagem, das mídias digitais no contexto estudado, colaborando para uma
superação de um formato de produção da experiência educativa centrada apenas na transmissão
de conteúdos. Tal fato nos sugere que, mesmo com o fim do ER, o delineamento de arranjos
didáticos que fomentem a apropriação das TDIC e que estejam em consonância com os variados
recursos da cultura digital, pode produzir sentidos e significados para o ensino-aprendizagem
no contexto educacional em direção a interlocuções pedagógicas mais plenas de ações
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colaborativas, expressivas e críticas entre professores-estudantes-TDIC. Cremos também que,
ao produzir um retrato localizado da Educação Física escolar em tempos de pandemia,
oferecemos uma contribuição para que sejam pensados novos estudos capazes de investigar
como os arranjos didáticos vivenciados durante o ERE poderão vir a compor novas associações
(considerando o ensino presencial ou o modelo híbrido, por exemplo) na forma de atuação de
professores e estudantes em relação à TDIC no âmbito educacional.
Nesse sentido, vale salientar que a pesquisa foi desenvolvida no período inicial do
ERE, o que de certa forma impossibilitou o acesso a parâmetros consistentes acerca desse
modelo de ensino. Esse cenário novo e imprevisível interpôs barreiras ao professorpesquisador, como as questões de ordem burocrática, que limitaram o exercício docente. Assim,
por mais que a experiência pedagógica estivesse ancorada por uma abordagem pautada nos
pressupostos da Mídia-Educação e por um arranjo didático diversificado, a vivência do ensinoaprendizagem, por vezes, esteve comprometida pela trama do ERE. Dessa maneira, novos
estudos a respeito do ERE, podem propiciar um quadro de referências atualizado e denso, de
forma a minimizar os atravessamentos decorrentes desse formato de ensino.
Não obstante a experiência pedagógica retratada em nossa investigação tenha
evidenciado que a utilização das TDIC e dos recursos pertinentes à cultura digital propiciou
afetações pedagógicas e, por consequência, gerou novos sentidos acerca das temáticas
exploradas nas aulas remotas de Educação Física escolar, será que a proibição da utilização de
aparelhos celulares em ambientes educacionais ainda persistirá? Como a escola se portará frente
aos desdobramentos da pandemia Covid-19? Teremos pela frente a abertura de novas caixas
pretas em direção à compreensão da escola como lócus repleto de agenciamentos e
atravessamentos, sobretudo pelas TDIC? Acreditamos que novos estudos envolvendo a TAR e
a Mídia-Educação (Física) podem contribuir para que novas realidades e novos arranjos
didáticos sejam evidenciados, mesmo em um cenário não pandêmico, pois novas investigações
podem possibilitar análises a partir de outras circunstâncias.
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ANEXO A – DOCUMENTO ORIENTADOR – SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
Secretaria Municipal de Educação
DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA

SÉRIE: 8º anos

PROFESSOR (A):_____________________________________________
SUGESTÃO DE CONTEÚDOS PARA A 3ª ETAPA
Fechamento do tema JOGOS OLÍMPICOS E PARALIMPICOS.
Os temas serão os mesmos em todos os anos, com abordagens distintas,
respeitando o grau de compreensão e a idade dos alunos
1. Esportes olímpicos: doping, corrupção, violência e desigualdades.
1.1 Atletas olímpicos e o uso de substâncias ilícitas
1.2 Os impactos dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio e no Brasil
1.3 Espírito Olímpico X Práticas de Violência (física, verbal, psicológica, cargas
emocionais e seus impactos no rendimento dos atletas)
1.4 A história das mulheres nos Jogos Olímpicos: Igualdade? Equidade? Justiça?
1.5 Questões raciais e os Jogos Olímpicos: preconceitos direitos
1.6 Valorização e investimento de cada país nos Jogos Olímpicos: interferência nos
resultados?
2. Jogos Olímpicos de 2020
2.1 Os Jogos de Tóquio: mascotes, adiamento e impactos na economia e preparação
dos atletas.
3. Esportes de Precisão: São esportes individuais, todos com possibilidades de
adaptação (considerando os ambientes residenciais), alguns fazem parte do
programa olímpico e paralímpico, fazem parte do conhecimento prévio dos alunos,
e apresentam possibilidades para abordar questões como: acessibilidade, valores e
temas transversais.
Boliche
Tiro com arco –
Malha
Curling
Bocha
Tiro esportivo
Sinuca
Golfe
Dardo
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO PÓS INTERLOCUÇÕES PEDAGÓGICAS

A) IDENTIFICAÇÃO
Nome:
Turma:

( ) 811

B) CONSIDERAÇÕES

( ) 812
SOBRE

( ) 813
A

3ª

ETAPA

LETIVA

(INTERLOCUÇÕES

PEGAGÓGICAS)
De forma geral, como você avalia as aulas remotas de Educação Física na 3ª etapa letiva?
( ) Ruins

( ) Regulares

( ) Boas

( ) Ótimas

( ) Excelentes

Você acredita que a experiência com a produção de mídias, (produção de vídeo, telejornal,
podcast, etc.) contribui com a sua formação escolar e pessoal? Justifique a sua resposta
explicando o melhor possível.
Qual o momento que você mais gostou dentro das nossas sessões de aprendizagem (semanas)?
( ) Realizar as propostas das atividades pedagógicas
( ) Assistir os vídeos do YouTube, produzidos pelo professor
( ) Os encontros virtuais
( ) As conversas e reflexões após os encontros virtuais no grupo do WhatsApp Interação PósAula EFI
Após a experiência com a produção de mídias no período de aulas remotas, você acredita que
essa estratégia de ensino deveria ser utilizada em outras ocasiões e por outros professores?
Explique porquê?
Importante: Responda com sinceridade às questões abaixo. A resposta não acarretará nenhum
prejuízo de NOTA para você. Ok?
Você realizou todas as propostas solicitadas nas atividades pedagógicas semanais? Caso NÃO,
cite quais e porquê não as realizou.
Você assistiu todos os vídeos produzidos pelo professor que foram enviados no grupo da sua
turma pelo WhatsApp? Caso NÃO, comente porquê não assistiu.
Você participou de todos os Encontros Virtuais? Caso NÃO, cite quais e porquê não participou.
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Você participou de todos os momentos de interação no grupo do WhatsApp Interação PósAula EFI? Caso NÃO, explique por que não participou.
Qual foi a semana que mais lhe marcou desse processo de aulas remotas na 3ª etapa? Justifique
sua resposta.
( ) SEMANA 1 – Educação Física e Cultura Digital (Pesquisa sobre o Tik Tok)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
( ) SEMANA 2 – Boliche (Confecção do jogo e vivência prática – Envio de foto)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
( ) SEMANA 3 – Golfe (Montagem de um campo de minigolfe em casa – Envio de foto)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
( ) SEMANA 4 – Dardos (Confecção do jogo e vivência prática – Produção de vídeo)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
( ) SEMANA 5 – Criação de Figurinhas sobre os Esportes de Precisão
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
( ) SEMANA 6 – Produção do Telejornal Esportivos sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
( ) SEMANA 7 – Produção de Podcast sobre o Racismo no Esporte
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
( ) SEMANA 8 – Produção de vídeo Freestyle
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

135
C) SOBRE O USO DO WHATSAPP
Qual a importância do aplicativo WhatsApp nesse período de aulas remotas de Educação
Física?
( ) Irrelevante ( ) Pouco importante

( ) Importante ( ) Muito importante (

)

Indispensável
Justifique sua resposta: ________________________________________________________
Você conseguiu acompanhar todas as postagens e acessar todo o material enviado no grupo da
sua turma?
Você achou interessante a proposta de criar o grupo de WhatsApp Interação Pós-Aula EFI
para que pudéssemos discutir e refletir sobre as questões das nossas aulas de Educação Física?
D) SOBRE A PRODUÇÃO DO BLOG TEMÁTICO
Você sabia o que era um blog? Caso NÃO, depois das nossas aulas você passou a saber ou
continua sem entender?
Você achou difícil a tarefa de produzir um blog (individualmente ou em grupo)?
E) QUESTÃO FINAL
Se você fosse professor (a) de Educação Física, o que você mudaria ou faria diferente nas nossas
aulas no ensino remoto?

Formulários
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ANEXO C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Prezado (a) responsável pelo (a) participante,
“Seu/Sua filho (a) está sendo convidado (a) a participar da pesquisa MÍDIAEDUCAÇÃO (FÍSICA) NAS TRAMAS DA PANDEMIA DA COVID-19: um estudo das
performances dos estudantes no ensino remoto emergencial; desenvolvida por Khalmel Gabriel
Lima de Oliveira, sob a orientação do professor Dr. Diego de Sousa Mendes, ambos vinculados
à Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ).
Sobre o objetivo geral
O objetivo geral deste estudo é identificar e compreender quais as potencialidades, os limites e
as controvérsias ao abordar o conteúdo Esporte a partir dos pressupostos da mídia-educação na
Educação Física escolar em um contexto de ensino remoto emergencial.
Por que seu filho/sua filha está sendo convidado (a)?
O convite feito ao seu filho/sua filha se deve ao fato de ele (a) atender ao critério de inclusão
da pesquisa, que é: estar cursando o 8º ano na E. M. Livremente.
A participação de seu filho/sua filha é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, você possui
plena autonomia para decidir se quer ou não participar, bem como retirar a participação do seu
filho/filha a qualquer momento. Ele (a) não será penalizado de nenhuma maneira caso decida
não consentir sua participação, ou desistir da mesma. Contudo, ela é muito importante para a
execução da pesquisa.
Identificação do participante ao longo da pesquisa
No presente projeto, seu filho/sua filha será identificado (a) pelo nome de personagens ilustres
do futebol brasileiro, como por exemplo, “Pelé” e “Marta”, sendo que esta identificação será
exclusiva e intransferível.
Procedimentos detalhados que serão utilizados na pesquisa
A participação de seu filho/sua filha consistirá em três momentos: preenchimento de um
questionário, participação das interlocuções pedagógicas (no contexto das aulas remotas de
Educação Física) e participação dos grupos de discussão.
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Tempo de duração da entrevista/procedimento/experimento
O estudo durará aproximadamente 3 meses. É importante ressaltar que o (a) participante poderá
interromper sua participação a qualquer momento.
Guarda dos dados e material coletados na pesquisa
Os materiais coletados nos grupos de discussão serão transcritos e armazenados em arquivos
digitais, mas somente terão acesso aos mesmos o pesquisador e seu orientador.
Ao final da pesquisa, todo material será mantido em arquivo, por pelo menos 5 anos, conforme
Resolução 466/12 e orientações do CEPSJ.
Explicitar benefícios diretos (individuais ou coletivos) ou indiretos aos participantes da
pesquisa
Esta pesquisa será realizada para BENEFICIAR a comunidade escolar por meio das
interlocuções pedagógicas desenvolvidas no contexto do ensino remoto emergencial, fato
inédito e que pode contribuir para melhorar a qualidade da educação do município onde você e
seu/sua filho (a) residem.
Previsão de riscos ou desconfortos e procedimentos para minimizá-los
Os riscos para os participantes da pesquisa estão restritos a possíveis constrangimentos
advindos da utilização da imagem, de vídeos e das falas destes sujeitos. É importante
ressaltar que a utilização dos materiais coletados (imagens, vídeos e áudios) nos procedimentos
da pesquisa terão como principal objetivo a divulgação científica. Dessa forma, a apresentação
desses materiais está limitada a ambientes acadêmicos e educacionais, o que pode oferecer
tranquilidade ao participante e minimizar sua exposição.
Sobre divulgação dos resultados da pesquisa
Os resultados gerais poderão ser divulgados em palestras dirigidas ao público participante,
artigos científicos e na dissertação. Os resultados de forma individual serão repassados aos
participantes e/ou seus responsáveis estando a equipe de pesquisadores à disposição para
eventuais esclarecimentos.
Uso da Imagem
Serão feitas algumas imagens e gravações durante a realização do estudo, as quais poderão fazer
parte do texto da dissertação, de apresentações em eventos acadêmico-científicos e de relatórios
institucionais. Dessa forma, é imprescindível que o (a) responsável pelo sujeito envolvido na
pesquisa assine a AUTORIZAÇÃO PARA O USO DE IMAGEM, que consta no final deste
termo.
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Considerações finais:
Não haverá nenhum custo pela participação do seu filho/sua filha neste estudo. A pesquisa terá
financiamento próprio, ou seja, quaisquer gastos envolvidos no desenvolvimento da pesquisa,
serão de responsabilidade do pesquisador.
Por favor, sinta-se à vontade para fazer qualquer pergunta sobre este estudo ou sobre os direitos
do adolescente como participante do estudo. Se algum questionamento surgir mais tarde, basta
entrar em contato conosco que estaremos à disposição para esclarecê-lo.
Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê de Ética
em Pesquisa da CEPSJ. O Comitê de Ética é a instância que tem por objetivo defender os
interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no
desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Dessa forma o comitê tem o papel de
avaliar e monitorar o andamento do projeto de modo que a pesquisa respeite os princípios éticos
de proteção aos direitos humanos, da dignidade, da autonomia, da não maleficência, da
confidencialidade e da privacidade.
Tel. e Fax - (32) 3379- 5598

E-mail: cepsj@ufsj.edu.br

Endereço: Praça Dom Helvécio, 74, Bairro, Dom Bosco, São João del-Rei, Minas Gerais, CEP:
36301-160, Campus Dom Bosco
Se desejar, consulte ainda a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP): Tel.: (61)
3315-5878 / (61) 3315-5879 e-mail: conep@saude.gov.br
Contato com o pesquisador responsável:
E-mail: handkal@yahoo.com.br

Telefone: (31) 99237-5757

Declaro que entendi os objetivos e condições da participação da minha filha/meu filho
na pesquisa e concordo com a sua participação. Declaro que este documento foi elaborado em
duas vias, rubricadas em todas as suas páginas e assinadas, ao seu término, pelo (a) responsável
do participante, assim como pelo pesquisador responsável.
Ouro Branco, ________ de _______________________ de 2020.
_______________________________________
Nome do Responsável

_______________________________
Assinatura do Responsável

KHALMEL GABRIEL LIMA DE OLIVEIRA
Nome do Pesquisador

_______________________________
Assinatura do Pesquisador
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ANEXO D – AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM

AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM

Pelo presente instrumento particular, eu, ___________________________ portador do
CPF:__________________________,

residente

endereço:__________________________________________,

e

domiciliado
responsável

legal

no
pelo(a)

aluno(a) ____________________________________, por este e na melhor forma de direito,
AUTORIZO, de forma gratuita e sem qualquer ônus, ao pesquisador KHALMEL GABRIEL
LIMA DE OLIVEIRA, a utilização de imagens e de trabalhos produzidos no componente
curricular Educação Física, como por exemplo fotos e vídeos, em meios de divulgação
científica como livros, artigos, revistas, jornais, periódicos, na internet, banco de dados
informatizados, Multimídia, “Home Vídeo”, DVD, nas formas impressa, voz e/ou imagem.
A presente autorização e cessão são outorgadas livres e espontaneamente, em caráter
gratuito, não incorrendo ao autorizado em qualquer custo ou ônus, seja a que título for. A
autorização e cessão são firmadas em caráter irrevogável, irretratável, e por prazo
indeterminado, obrigando, inclusive, eventuais herdeiros e sucessores outorgantes. E por ser de
minha livre e espontânea vontade esta AUTORIZAÇÃO/CESSÃO, assino em 01 (uma) via.

Ouro Branco, ______ de ____________ de 2020.

_____________________________________
Assinatura

140
ANEXO E – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE)

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE)

Fala garoto (a)! Como você está? Espero que esteja bem! O professor está passando por
aqui para lhe convidar para participar de uma pesquisa. O título da pesquisa é: MÍDIAEDUCAÇÃO (FÍSICA) NAS TRAMAS DA PANDEMIA DA COVID-19: um estudo das
performances dos estudantes no ensino remoto emergencial. A pesquisa será desenvolvida por
mim, Professor Khalmel.
E aí, ficou curioso? Seus pais (ou responsáveis) sabem de tudo o que vai acontecer na
pesquisa (riscos e benefícios) e permitiram que você participe. Agora preciso saber se você se
interessa em participar. Vou resumir para você do que se trata! A pesquisa será realizada na
Escola Municipal Livremente, Ouro Branco/MG, onde você estuda. Os adolescentes que irão
participar desta pesquisa têm de 12 a 15 anos de idade, são seus colegas de turma. Você terá
aulas sobre diversas temáticas do esporte, utilizando as tecnologias digitais de informação e
comunicação, como os celulares e os computadores, por exemplo, e o elemento principal das
nossas interações será o aplicativo WhatsApp. É importante destacar que o contexto da
realização da nossa pesquisa será o ensino remoto emergencial e devido a isto, nossas interações
serão virtuais. Mesmo diante desse desafio, a ideia é que possamos ter uma compreensão mais
ampla do Esporte, refletindo sobre as possibilidades e os limites das aulas de Educação Física
durante a pandemia da Covid-19. Em nossas aulas poderemos nos aprofundar e entender as
funcionalidades dos aplicativos no processo de ensino-aprendizagem, verificaremos também se
eles lhe ajudam (ou não) a aprender sobre Esporte. Durante as aulas remotas eu irei registrar
algumas informações importantes para estuda-las posteriormente. Como eu vou registrar isto?
Durante os encontros virtuais eu vou fazer anotações em um caderno que se chama “diário de
campo”, além de captar algumas imagens, áudios e vídeos. Mas pode ficar sossegado (a), caso
as suas imagens e/ou suas falas venham a ser utilizadas, isso acontecerá em ambientes
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acadêmico- científicos. Sobre a utilização das imagens, enviei para os seus responsáveis uma
autorização para o uso de imagem, que explica de forma detalhada essa questão da divulgação
dos dados. Se tiver dúvida, dá uma conferida lá, combinado? Gostaria de informar também, que
você poderá ser convidado a responder um questionário e a participar de um grupo de discussão
(uma espécie de entrevista coletiva) sobre as aulas com uso do aplicativo WhatsApp.
Um outro dado importante, é que os dados da pesquisa ficarão arquivados comigo por
um período de 5 anos e após esse tempo serão destruídos. Importante dizer também que você
não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira por participar da
pesquisa, fechado? Você não é obrigado (a) a participar e poderá desistir a qualquer momento,
sem problema nenhum, ok?
Uma questão muito bacana é que esta pesquisa será realizada para beneficiar a
comunidade escolar, pois construiremos práticas pedagógicas inéditas, sobretudo pelo contexto
do ensino remoto emergencial, algo nunca antes visto. Dessa forma, as experiências que
teremos poderão contribuir para melhorar a qualidade da educação do município, do estado e
do país! Massa, né!? Podemos, inclusive, inspirar outros professores a pensar em novas
possibilidades no ensino da Educação Física. Imagina que “daora”, podemos entrar para a
história!
Este termo de assentimento encontra-se impresso em duas vias: uma cópia será
arquivada pelo pesquisador responsável (professor Khalmel) e a outra será fornecida a você.
Valeu por ter chegado até aqui! Vou indo nessa, ah, mas antes anote aí meus contatos, caso
queira tirar alguma dúvida ou ter mais informações sobre a pesquisa: telefone (31) 99237-5757
e e-mail - handkal@yahoo.com.br.

( ) ACEITO PARTICIPAR DA PESQUISA
( ) NÃO ACEITO PARTICIPAR DA PESQUISA
CEPSJ – Comitê de Ética Pesquisa da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)
Endereço: Praça Dom Helvécio, 74, Bairro, Dom Bosco, São João del-Rei, Minas
Gerais, CEP: 36301-160, Campus Dom Bosco
Contato com o pesquisador a responsável:
E-mail: handkal@yahoo.com.br

Telefone: (31) 99237-5757

