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RESUMO
Este trabalho consiste em uma pesquisa qualitativa de abordagem histórico-cultural,
fundamentada na teoria enunciativa da linguagem de Mikhail Bakhtin. Com base nos
pressupostos teóricos desse autor, buscou-se compreender os sentidos construídos
por professores e alunos do Ensino Médio de uma escola estadual mineira em
relação ao uso do Facebook e suas interfaces com o processo ensinoaprendizagem. O estudo apresenta inicialmente uma reflexão acerca de conceitos
referentes às redes sociais na internet, abordando sobre o Facebook, sua origem,
estrutura e funcionamento. Os grupos no Facebook são analisados enquanto uma
possibilidade de um espaço virtual de ensino e aprendizagem colaborativa. Em
seguida, procura entender o perfil do Ensino Médio na atualidade, a partir da
reflexão sobre essa etapa de ensino no Brasil. Aborda sobre os professores e alunos
do Ensino Médio enquanto sujeitos participantes da pesquisa e suas relações com
as tecnologias digitais. No que se refere ao processo metodológico, foram
observados de forma sistemática, diariamente as postagens dos participantes de 15
grupos no Facebook no ano de 2015. Além disso foram realizadas entrevistas
dialógicas coletivas e individuais com os professores no intuito de compreender as
suas percepções e sentidos construídos a respeito do uso dos grupos no Facebook.
Foram desenvolvidos grupos focais com os alunos com o objetivo maior de
compreender os sentidos construídos por eles sobre o ambiente virtual nos grupos
do Facebook. A entrevista individual com a supervisora buscou compreender como a
coordenação pedagógica vê o uso dos grupos no Facebook por professores e
alunos. As observações desenvolvidas em sala de aula oportunizaram o
conhecimento da prática dos professores. O percurso analítico foi desenvolvido
tendo como base a sistemática das Categorias de Codificação orientada por Bogdan
e Biklen (1994). A análise dos dados permitiu compreender que os principais
achados apontam para a contribuição dos grupos do Facebook como um espaço
propício ao processo ensino-aprendizagem. Entretanto, a pouca interação entre
professores e alunos foi entendida como um fator negativo nos espaços dos grupos
no Facebook, no que se refere à relação de interação entre eles, bem como no
sentido de se favorecer um maior redimensionamento do tempo e espaço de
aprendizagem fora do ambiente escolar. Compreende-se que a inserção da
tecnologia não pode ser vista como um assessório aos processos educacionais. Ela
precisa estar inserida nos currículos de forma efetiva, envolvendo as atividades
cotidianas nas escolas.

Palavras-chave: Facebook. Processos de ensino-aprendizagem. Tecnologias
digitais. Ensino Médio.

ABSTRACT
This paper consists of a qualitative research of historical-cultural approach, based on
the enunciative theory of the language of Mikhail Bakhtin. Based on the theoretical
assumptions of this author, I looked for the understanding of the meanings
constructed by teachers and students of a state school in Minas Gerais regarding the
use of Facebook and its interfaces with the teaching-learning process. The study
initially presents a reflection about concepts related to social networks on the
internet, addressing on Facebook, its origin, structure and functioning. Facebook
groups are analyzed as a possibility of a virtual space for teaching and collaborative
learning. Next, it tries to understand the profile of the High School in the present time,
from the reflection on this stage of education in Brazil. It deals with teachers and
students of High School as subjects participating in the research and their relations
with digital technologies. As far as the methodological process was concerned,
participants' posts from 15 groups on Facebook in 2015 were systematically
observed on a daily basis. In addition, collective and individual dialogues were
conducted with teachers in order to understand their perceptions and meanings
constructed on the use of groups on Facebook. Focal groups were developed with
students with the larger goal of understanding the meanings built by them on the
virtual environment in Facebook groups. The individual interview with the supervisor
sought to understand how pedagogical coordination sees the use of groups on
Facebook by teachers and students. The observations developed in the classroom
gave the opportunity to the knowledge of the teachers' practice. The analytical course
was developed based on the Coding Categories systematic oriented by Bogdan and
Biklen (1994). Data analysis allowed us to understand that the main findings point to
the contribution of Facebook groups as a space conducive to the teaching-learning
process. However, a little interaction between teachers and students was understood
as a negative factor in the groups spaces on Facebook, without reference to the
relationship of interaction between them, as well as not favoring a greater resizing of
the time and space of learning. It is understood that the insertion of technology
cannot be seen as an evaluator for educational processes. It must be embedded in
the curriculum effectively, involving everyday activities in schools.
Keywords: Facebook. Teaching-learning processes. Digital technologies. High School.
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O INÍCIO DO CAMINHO: O “EU” ENTRELAÇADO COM O LOCUS
INVESTIGATIVO

Mais uma vez os homens desafiados pela dramaticidade
da hora atual, se propõem a si mesmos como problema.
Descobrem que pouco sabem de si, de seu “posto no
cosmos” e se inquietam por saber mais e mais. Estará,
aliás, no reconhecimento de seu pouco saber de si uma
das razões dessa procura.
Paulo Freire.

O presente projeto de pesquisa aborda como tema central a relação entre
professores e alunos do Ensino Médio e o uso das tecnologias digitais.
Algumas experiências foram (e ainda são) determinantes para o meu
envolvimento com a temática das tecnologias digitais associadas à Educação.
Sempre brinco com os amigos que embora carregue a Web no sobrenome
(Cristiane Uebe), não nasci na geração web. A minha relação com as tecnologias
digitais foi desenvolvida ao longo da vida, e num período bem recente considerando
os anos já vividos. Mas quando faço um retrocesso em minhas memórias, percebo
que sempre gostei de novidades, dos antigos jogos virtuais - os Ataris. Talvez esteja
aí alguns indícios do amor que tenho pelas tecnologias digitais atualmente.
Sou de uma geração que precisou fazer curso de datilografia e depois curso
de informática. Até durante algum tempo, os diplomas dos dois cursos constavam
com grande orgulho no meu curriculum vitae. O que aprendi em escolas
especializadas, foi aos poucos sendo aperfeiçoado pela minha curiosidade e
vontade de aprender.
Hoje considero que sou uma amante das tecnologias digitais, sempre
antenada, de olho nas novidades e muito disposta a aprender sempre. Aventuro-me
a fazer filmes caseiros para o aniversário dos filhos, a descobrir novos programas
para facilitar a vida do dia a dia, adoro um celular, um tablete, entrar nas redes
sociais e usar o Whatsapp. Mas vendo a facilidade com que as crianças e jovens de
hoje lidam com as tecnologias digitais, acredito que tenho mais vontade de aprender
do que realmente saiba fazer.
Na Educação, eu já nasci. Vinda de uma família de professoras e tendo minha
mãe como espelho, me interessei pela escola ainda nas brincadeiras de criança.
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Cresci dizendo que seria professora e logo no antigo 2º grau, hoje Ensino Médio,
procurei o curso de Magistério.
Ao concluir o Magistério em 1992, ingressei na Fundação de Ensino Superior
de São João del-Rei, hoje a Universidade Federal de São João del-Rei, no curso de
Pedagogia. Enquanto cursava Pedagogia tive o meu primeiro contato como regente
de sala de aula em uma escola particular de Educação Infantil. Embora tenha sido
uma experiência curta, o contato com as crianças reafirmou a minha vontade de
trabalhar na Educação.
Ao concluir o curso de Pedagogia em 1997, fui contratada para trabalhar
como Supervisora Pedagógica na rede municipal de Educação no município de
Lagoa Dourada. Trabalhei de 1998 a 2000 como supervisora em escolas urbanas e
rurais de anos iniciais e finais do Ensino Fundamental desse município. Durante
esse período o meu olhar sobre a Educação ampliou e amadureceu muito, uma vez
que tive a oportunidade de através da atuação como supervisora pedagógica aliar a
teoria e a prática. Além disso, a Especialização em Psicopedagogia Clínica e
Institucional feita nessa época contribuiu para que eu pudesse entender melhor a
relação da criança com o aprendizado.
No ano de 2001 fui aprovada em um concurso público para trabalhar como
Analista Educacional pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais,
atuando na Superintendência Regional de Ensino (SRE). Desde então, trabalho na
Divisão de Equipe Pedagógica, no assessoramento pedagógico de escolas
estaduais e sou responsável pelo gerenciamento de ações pedagógicas da
Secretaria de Estado da Educação – SEE/MG das 41 escolas1 que compõem a rede
de escolas estaduais de Ensino Fundamental e Médio da jurisdição de São João
del-Rei.
O contato com essas escolas me proporciona uma grande oportunidade de
conhecer de perto a realidade das instituições de ensino bem como a relação desta

1

A SRE de São João del-Rei é parte integrante da Secretaria de Estado da Educação e atende a um
total de 41 escolas estaduais e 112 municipais, com cerca de 2.400 professores e 45.000 alunos,
distribuídos em 19 municípios, pertencentes a três microrregiões, a saber:
- Oliveira: municípios de Bom Sucesso e Ibituruna;
- Lavras: municípios de Carrancas, Ijaci, Ingaí, Itumirim, Itutinga;
- São João del-Rei: municípios de Conceição da Barra de Minas, Coronel Xavier Chaves, Dores de
Campos, Lagoa Dourada, Nazareno, Prados, Resende Costa, Ritápolis, Santa Cruz de Minas, São
João del-Rei, São Tiago, Tiradentes.
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com professores e alunos, além de ressignificar fatos para a compreensão das
cenas que compõem o ambiente escolar.
A partir do contato com as escolas, percebo que houve um grande
crescimento de recursos digitais disponibilizados aos professores do Ensino Médio
por intermédio de programas em parceria com o Ministério da Educação (MEC) que,
através do PROINFO2- Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologia
Educacional vem ampliando a oferta de cursos de formação inicial e continuada,
com o objetivo de fomentar o uso das Tecnologias digitais na prática docente.
Programas como o Banda Larga nas Escolas3; Projeto Educação Digital – Política
para computadores interativos e tablets 4; Programa Um Computador por Aluno
(PROUCA)5 constituem um conjunto de ações que associam a tecnologia através do
computador e infraestrutura tecnológica com a educação no âmbito das redes
públicas de Ensino Fundamental e Médio, acompanhadas de uma formação
continuada de professores (ALMEIDA, 2013).
Mas, ao mesmo tempo, noto uma grande resistência dos docentes em utilizar
tais recursos em suas práticas de sala de aula. Isso pode ser exemplificado pelo fato
de ao visitar as escolas que oferecem o Ensino Médio no município de São João delRei, no segundo semestre de 2015, constatei que nenhuma escola utilizava a lousa

2

O PROINFO Integrado é um programa de formação voltada para o uso didático-pedagógico das
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no cotidiano escolar, articulado à distribuição dos
equipamentos tecnológicos nas escolas e à oferta de conteúdos e recursos multimídia e digitais
oferecidos pelo Portal do Professor, pela TV Escola e DVD Escola, pelo Domínio Público e pelo
Banco Internacional de Objetos Educacionais (MEC, 2010, p. 1).
3

O Programa que foi lançado no dia 04 de abril de 2008 pelo Governo Federal, por meio do Decreto
nº 6.424, tem como objetivo conectar todas as escolas públicas urbanas à internet, por meio de
tecnologias que propiciem qualidade, velocidade e serviços para incrementar o ensino público no
País. Mais informações: http://portal.mec.gov.br/par/193-secretarias-112877938/seed-educacao-adistancia-96734370/15808-programa-banda-larga-nas-escolas.
4
O objetivo do projeto Educação Digital – Política para computadores interativos o e tablets, segundo
anunciado pelo ministro Mercadante no dia 02 de fevereiro de 2012 é oferecer instrumentos e
formação aos professores e gestores das escolas públicas para o uso intensivo das tecnologias de
informação e comunicação (TICs) no processo de ensino e aprendizagem. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=17479:ministerio-distribuira-tablets-aprofessores-do-ensino-medio.
5
Segundo o FNDE, O Projeto Um Computador por Aluno (UCA) foi implantado com o objetivo de
intensificar as tecnologias da informação e da comunicação (TIC) nas escolas, por meio da
distribuição de computadores portáteis aos alunos da rede pública de ensino. Foi um projeto que
complementou as ações do MEC referentes a tecnologias na educação, em especial os laboratórios
de informática, produção e disponibilização de objetivos educacionais na internet dentro do ProInfo
Integrado que promove o uso pedagógico da informática na rede pública de ensino fundamental e
médio.
Disponível
em:
http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-tecnologiaeducacional-proinfo/proinfo-projeto-um-computador-por-aluno-uca.

19

digital como recurso pedagógico, embora os aparelhos estivessem disponíveis nas
escolas desde 2013.
Além do trabalho de Analista Educacional, somo ainda minha experiência na
Educação a distância, enquanto tutora e professora orientadora de Trabalho de
Conclusão do curso de Especialização em Práticas de Letramento e Alfabetização
durante sete anos (de 2008 até 2015) e atuo desde 2015 como professora do curso
de Pedagogia do Núcleo de Educação a Distância da Universidade Federal de São
João del-Rei (NEAD/UFSJ). Esse trabalho me permite através das ferramentas da
Educação a Distância-EaD conciliar a Educação e o uso das tecnologias digitais.
Embora, a partir do contato com a EaD e com professores da Educação Básica,
pude perceber como a relação com as tecnologias digitais ainda é um complicador
para o aproveitamento pleno dos cursos. Muitos professores não conseguem utilizar
a plataforma Moodle, ou mesmo a internet em sua forma mais simples
(comunicações por mensagem, e-mails), sendo que, em alguns casos, não há o
domínio do uso das ferramentas do próprio computador.
Paralelo ao trabalho realizado na SRE de São João del-Rei e do NEAD/UFSJ,
lecionei no período de 2004 a 2010 como professora no curso Normal Superior da
UNIPAC- Universidade Presidente Antônio Carlos. Trabalhar em um curso de
formação de professores trouxe novamente a oportunidade de refletir sobre a
atuação dos docentes em sala de aula e suas relações com as tecnologias digitais.
Lecionando várias disciplinas durante esse período, busquei sempre destacar nas
aulas o uso das tecnologias digitais como forma de um aprendizado mais prazeroso
e significativo. E se o aprendizado acontece pelo exemplo, sempre buscava utilizar
também nas minhas aulas recursos tecnológicos.
Por trabalhar com a Educação a Distância e principalmente por estar
instigada por essa relação do uso das tecnologias digitais também na Educação
regular, no período de 2010 e 2011 fiz pela Universidade Federal de Itajubá o curso
de Especialização em Designer Instrucional. Esse curso ampliou minha visão sobre
a Educação de um modo geral e especificamente da Educação a distância no que
se refere ao cuidado necessário para aproximar o aluno do conhecimento. Nesse
curso, mais uma vez as tecnologias digitais se fizeram presentes como recursos
para uma educação mais significativa e estimulante.
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A partir da experiência adquirida pela minha vivência profissional, o meu olhar
foi se direcionando cada vez mais para a problemática da relação dos professores
com as tecnologias digitais na Educação. Incomodada em compreender quais são
as apropriações e os sentidos construídos pelos professores do Ensino Médio nos
processos de ensino-aprendizagem mediados pelas Tecnologias Digitais da
Informação e Comunicação, lancei-me no processo seletivo do Mestrado Em
Educação da Universidade Federal de São João del-Rei.
A aprovação no processo seletivo do Mestrado constituiu-se como uma
oportunidade de estar em contato com novos conhecimentos que ampliariam ainda
mais minha visão e experiências na educação. Além de me permitir dedicar ao
estudo da relação entre os professores do Ensino Médio e as tecnologias digitais,
em especial a Lousa Digital, que faz parte do “Projeto Educação Digital - Política
para computadores interativos e tablets”, lançado em 2012, pelo Ministério da
Educação.
Ainda durante o estudo das disciplinas do curso de Mestrado tive a grata
oportunidade de conhecer a teoria enunciativa da linguagem de Mikhail Bakhtin e
seu Círculo. Confesso que não me apaixonei pela teoria de Bakhtin ao primeiro
olhar. Somente à medida que fui lendo seus textos, muitas vezes pelas vozes de
outros autores com o dom de dialogar com as obras de Bakhtin, a partir das
conversas durante as aulas e encontros de orientações, comecei a conhecê-lo e fui
me apaixonando.

Aos poucos fui compreendendo seu pensamento e vendo a

grandiosidade de sua obra. Concordo com minha orientadora, Maria Teresa de
Assunção Freitas, quando diz que Bakhtin é um autor especial. Ninguém passa por
ele impunemente. Não sei dizer se sou hoje uma pessoa melhor, mas com certeza
sou uma pessoa mais atenta ao outro e isso é essencial para o sucesso de uma
pesquisa. Alteridade, responsabilidade, dialogismo, exotopia são alguns conceitos
internalizados e que conduzem não só meu olhar sobre a pesquisa, mas o meu
modo de ver e viver a vida.
Logo no início do mestrado tive a grande satisfação de conhecer o Grupo de
Pesquisa LIC6- Linguagem, Interação e Conhecimento, da Universidade Federal de
Juiz de Fora, coordenado pela minha orientadora Maria Teresa, e dele fazer parte.
6

O Grupo LIC está vinculado ao Núcleo de Estudos de Ensino e Linguagem – NEEL da Faculdade de
Educação da UFJF. É formado por uma equipe de graduandos, mestrandos, doutorandos, mestres e
doutores, estudiosos nas áreas de Educação e Linguagem. É apoiado por importantes instituições
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Em abril de 2015, ainda durante o estudo das disciplinas do programa e das
leituras das teorias que envolviam o objeto de pesquisa, fiz os primeiros contatos
com o possível campo de pesquisa. Para tal, fui ao encontro dos sujeitos envolvidos
realizando visitas às Escolas Estaduais do município de São João del-Rei que
ofereciam o Ensino Médio. Essas visitas tinham como objetivo verificar quais escolas
utilizavam a lousa digital, distribuída às escolas no ano de 2013 pelo MEC, a fim de
selecionar o campo de pesquisa. Com grande surpresa, constatei que nenhuma
escola no município utilizava a lousa digital em sua prática.
Diante dessa realidade, juntamente com minha orientadora, utilizamos como
critério para a seleção do campo de pesquisa a escola no município que tinha o
maior número de professores e alunos no Ensino Médio. A partir desse critério foi
selecionada a Escola Estadual Doutor Garcia de Lima.
Os dados levantados a partir do contato com os professores da escola
através de duas entrevistas coletivas, fizeram emergir novas indagações. Em
conversa com os professores descobri que todas as turmas do Ensino Médio
possuíam um grupo no Facebook. Essa informação fez meus olhos brilharem e me
impulsionou a seguir a pesquisa nessa direção.
Assim, com a situação encontrada formulei a minha questão para essa
pesquisa:

Compreender os sentidos construídos por professores e alunos do Ensino
Médio de uma escola estadual de São João del-Rei em relação ao uso do
Facebook e suas interfaces com o processo ensino-aprendizagem.

A partir dessa questão central, elaborei as seguintes questões norteadoras:
1- Quais os usos que professores e alunos do Ensino Médio de uma escola
estadual de São João del-Rei fazem do Facebook?
2- Que relações professores e alunos da escola pesquisada fazem entre o uso do
Facebook e os processos de ensino-aprendizagem?

ligadas à produção científica no país, como o CNPq, a FAPEMIG e UFJF. O grupo trabalha com duas
linhas de pesquisa a saber: 1-cinema e educação;2- tecnologias digitais no desenvolvimento dos
processos de ensino-aprendizagem de professores em formação. A minha pesquisa enquadra-se no
segundo grupo.
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3- Como os professores e alunos de Ensino Médio da escola pesquisada
compreendem as relações entre o uso do Facebook e a educação?

O objetivo dessa pesquisa é:

Construir um entendimento de quais são os sentidos construídos em relação
ao uso do Facebook e suas interfaces com o processo ensino-aprendizagem
por professores e alunos do Ensino Médio de uma escola estadual de São
João del-Rei.

Organizo esta dissertação em 5 capítulos.
O primeiro capítulo intitulado “Redes Sociais na internet: do conceito à
compreensão” apresenta alguns conceitos referentes ao estudo sobre as redes
sociais na internet. Para isso estabeleço um diálogo entre Raquel Recuero e
Bakhtin, fazendo uma analogia entre os termos utilizados pelos dois autores.

Este

capítulo aborda ainda sobre o Facebook, o site de rede social mais utilizado no país
atualmente, envolvendo sua origem, estrutura e funcionamento.

O documento

Facebook para Educadores é outro tema abordado no capítulo com o objetivo de
levar à reflexão os docentes que desejam utilizar o site de rede social Facebook na
Educação. A seguir, apresento o Facebook enquanto uma possibilidade de ser um
espaço virtual de ensino e aprendizagem colaborativa. Para isso, situo os grupos no
Facebook e as ferramentas que estes possuem, favorecendo um trabalho de
interação entre professores e alunos, no ambiente online. Corroborando com esta
ideia, o capítulo finaliza dialogando com algumas pesquisas que tratam sobre o tema
em estudo.
Na tentativa de entender o perfil do Ensino Médio na atualidade, o segundo
capítulo “Conhecendo um pouco do Ensino Médio, seus professores e alunos”,
busca refletir sobre o funcionamento dessa etapa de ensino no Brasil. Ao falar sobre
o Ensino Médio, torna-se também importante abordar sobre seus principais atores,
professores e alunos, sujeitos de direitos e deveres e que juntos procuram achar
caminhos para uma aprendizagem colaborativa e significativa.
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No terceiro capítulo “ O caminho percorrido: os passos metodológicos”
descrevo o percurso metodológico da pesquisa, os sujeitos envolvidos, o cenário
investigativo e as estratégias metodológicas utilizadas.
No capítulo quarto “O processo de construção das categorias” apresento o
caminho trilhado para o desenvolvimento do processo analítico, descrevendo os
passos para a construção de quatro categorias de análise.
O quinto capítulo inicia-se com a reflexão sobre os termos sentido e
significado de acordo com as premissas de Bakhtin e Vygotsky. A pesquisa na
perspectiva histórico-cultural se fundamenta nos processos interpretativos a partir da
compreensão dos significados e sentidos construídos nas interações que acontecem
entre o pesquisador e o pesquisado, bem como com as diferentes vozes que
permeiam o campo de pesquisa. Logo em seguida é desenvolvida uma discussão
das quatro categorias de análise elencadas no capítulo anterior, onde busco
compreender os sentidos construídos por professores e alunos tendo como foco o
uso dos grupos do Facebook e sua interface com a educação.
Nas Considerações finais retomo a discussão sobre as questões elaboradas
para o desenvolvimento dessa pesquisa, com o objetivo de sintetizar os seus
principais achados.
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1

REDES

SOCIAIS

NA

INTERNET:

DO

CONCEITO

À

COMPREENSÃO
Um homem pré-histórico não teria podido imaginar o
mundo contemporâneo, suas instituições, suas ciências
e suas técnicas. Ora, visto a velocidade alcançada hoje
pela evolução cultural, somos talvez os homens préhistóricos de nossos netos. Somos muito mais capazes
de evoluir, isto é, de estarmos abertos às mudanças dos
sentidos e da liberdade do que podemos imaginar.
André Lemos e Pierre Lévy.

As relações que estabelecemos com outras pessoas no dia a dia são
separadas por locus. Assim, é criada

uma rede social no trabalho, onde

pessoas se apresentam, relacionam e convivem.

as

Na rede familiar expressamos

diferentes ações e modos de comportar e comunicar. A rede social formada por
amigos e pessoas de interesses comuns está mais vinculada ao lazer, à troca de
experiências e ideias, requerendo formas especificas de comportamentos que são
fundamentados na boa convivência. Temos, portanto, nossas vidas vinculadas às
diversas redes sociais, implicadas em diferentes modos de ser, viver e conviver.
Como as tecnologias digitais ocupam hoje um papel central nas profundas
mudanças sociais em todos os aspectos da vida, as relações entre as pessoas
também são afetadas por elas. Entretanto, as tecnologias que dispomos, incluindo
as de comunicação surgem da nossa necessidade, intenção e propósitos. Dessa
forma, não é possível falar em redes sociais na internet restringindo o assunto
somente aos aparatos tecnológicos. Raquel Recuero lembra que:

Para entender um fenômeno é necessário observar não apenas suas
partes, mas suas partes em interação. Estudar uma flor em um
laboratório, por exemplo, permite que compreendamos várias coisas
a seu respeito, mas não nos diz nada a respeito de como a flor
interage com o ambiente e como o ambiente interage com ela
(RECUERO, 2009, p. 17).

Ao mesmo tempo, não é possível pensar sobre o assunto proposto sem levar
em conta as especificidades dos suportes tecnológicos. É preciso pensar as redes
sociais na internet considerando as interações sociais alicerçadas pelas tecnologias
digitais de comunicação.
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Nesse capítulo, proponho a discussão sobre as redes sociais na internet, a
partir da reflexão sobre a relação entre as tecnologias digitais de comunicação e os
sujeitos responsáveis pelo uso dessas tecnologias.
Com a emergência da Web 2.07, a rede de computadores vem sofrendo
constantes transformações e em um mundo onde o digital e analógico tornaram-se
um continuum, não só a relação entre as pessoas, mas também a relação destas
com o tempo e espaço também se modificou. Assim, o ser e estar no mundo hoje
são relativos. Geograficamente localizada, posso estar em casa, mas se levo em
conta a forma virtual, posso estar no Facebook, nos games, num contexto cada vez
mais ubíquo, ou seja,

o viver e o conviver na atualidade ocorrem, cada vez mais em
contextos híbridos e multimodais, onde diferentes tecnologias
analógicas e digitais estão presentes, interagindo com espaços
presenciais físicos e online, constituindo assim, novos espaços para
o conhecer (SCHLEMMER, 2014, p. 11).

Um grande contributo para as mudanças no modo de ser e viver atual é a
possibilidade de interação e socialização através das ferramentas de comunicação
mediadas pelas tecnologias digitais, principalmente os móveis. Para Freitas (2015):

É importante olhar as tecnologias digitais pensando na variedade de
possibilidades abertas com o desenvolvimento dos novos telefones
celulares, smarfones, ipad, ipod, tablets, etc que possibilitam acesso
à internet aumentando a capacidade comunicacional entre as
pessoas. Cresce constantemente o número de pessoas que
conseguem ser mobilizadas pelas redes sociais, participar de
movimentos comunitários, apoiar campanhas defendendo alguma
causa humanitária ou para simplesmente se conectarem com outras
pessoas para conversarem e trocarem ideias ou notícias (FREITAS,
2015, p.7).

7

[1]

Web 2.0 é um termo popularizado a partir de 2004 pela empresa americana O'Reilly Media para
designar uma segunda geração de comunidades e serviços, tendo como conceito a "Web como
plataforma", envolvendo wikis, aplicativos baseados em folksonomia, redes sociais, blogs e
Tecnologia da Informação. Embora o termo tenha uma conotação de uma nova versão para a Web,
ele não se refere à atualização nas suas especificações técnicas, mas a uma mudança na forma
como ela é encarada por usuários e desenvolvedores, ou seja, o ambiente de interação e
participação que hoje engloba inúmeras linguagens e motivações. Fonte: WiKipedia. Disponível em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Web_2.0. Acesso em: março 2016.
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Além disso, uma das grandes vantagens das tecnologias móveis é a
facilidade de acesso rápido à informação e ao aprendizado em rede 8. Para Pretto e
Assis, a rede é compreendida como

um princípio de organização de sistemas, o qual envolve as redes
tecnológicas, as redes sociais, as redes acadêmicas e, claro, as
redes das redes, gerando, potencialmente, conhecimentos que
podem contribuir para uma maior integração de ações e
conhecimentos (PRETTO, ASSIS, 2008, p. 77).

Corroborando com as ideias de Pretto e Assis (2008), a concepção de rede
utilizada na presente pesquisa refere-se à maneira como na contemporaneidade os
sujeitos interagem a partir do uso das tecnologias digitais, possibilitando a conexão
entre eles no ciberespaço, gerando o conhecimento.
De acordo com Recuero (2009) uma rede serve para observar os padrões de
conexão de um grupo social. Ou seja, as redes sociais na Internet são as conexões
estabelecidas por pessoas no ciberespaço. Para que as redes sociais aconteçam no
ciberespaço são utilizados os sites9 de redes sociais.
Assim, segundo a autora (2009), os sites de redes sociais são “toda a
ferramenta que for utilizada de modo a permitir que se expressem as redes sociais
suportadas por ela” (p. 102). E mais, “os sites de redes sociais são os espaços
utilizados para a expressão das redes sociais na internet ” (p. 102).
Segundo Boys e Ellison (2007) apud Recuero (2009) sites de redes sociais
são aqueles sistemas que permitem a construção da imagem de uma pessoa a partir
de um perfil ou página pessoal, da interação através de comentários e da exposição
pública na rede social de cada ator. Diante dessas características, o Facebook pode
ser considerado como um site de redes sociais.
Recuero (2009) indica a importância dos atores sociais na constituição dos
sites de redes sociais dizendo que:

8

A metáfora da rede foi utilizada pela primeira vez em uma abordagem científica pelo matemático
Leonard Euler, em 1736, em seu artigo intitulado Pontes de Königsberg. ( RECUERO, 2009).
9
Site é uma palavra que significa sítio, lugar. No contexto das comunicações eletrônicas, website e
site possuem o mesmo significado e são utilizadas para fazer referência a uma página ou a um
agrupamento de páginas relacionadas entre si, acessíveis na internet através de um determinado
endereço. Para saber mais, acessar: http://www.significados.com.br/website/. Acesso em agosto.
2016.
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embora os sites de redes sociais atuem como suporte para as
interações que constituirão as redes sociais, eles não são, por si,
redes sociais. Eles podem apresentá-las, auxiliar a percebê-las, mas
é importante salientar que são, em si, apenas sistemas. São os
atores sociais, que utilizam essas redes, que constituem essas redes
(RECUERO, 2009, p. 103).

Compreender como esses atores interagem nos sites de redes sociais é
fundamental para compreender também os sentidos construídos por professores e
alunos do Ensino Médio em relação ao uso das tecnologias digitais, objeto de estudo
nessa pesquisa.

1.1 Elementos das redes sociais na internet: um diálogo com as
ideias Bakhtinianas
Segundo Recuero (2009), o estudo das redes sociais na internet focaliza o
problema de como as estruturas sociais surgem, de que tipo são, como são
compostas através da comunicação mediada pela internet. Assim, é preciso
conhecer o conceito de alguns elementos característicos, “que servem de base para
que a rede seja percebida e as informações a respeito dela sejam apreendidas”
(RECUERO, 2009, p.25).
Nesse subtítulo, proponho um diálogo entre dois autores: Raquel Recuero,
autora brasileira, contemporânea e que tem vários estudos sobre as redes sociais na
internet e Mikhail Bakhtin (1895-1975), pensador russo que se dedicou aos estudos
da linguagem na constituição e evolução da consciência humana e da subjetividade.
Por ser um teórico que transcende o próprio tempo, os estudos de Bakhtin
(2003, 2006) podem ser aplicados na contemporaneidade, inclusive nos contextos
digitais. Ele traz grandes contribuições ao afirmar que a linguagem é um fenômeno
eminentemente social e que se processa na e pela interação entre dois ou mais
interlocutores. Interação verbal, dialogismo, alteridade, exotopia, compreensão ativa
e responsiva são alguns de seus conceitos dos quais posso me apropriar para
entender as relações existentes no campo das tecnologias digitais.
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1.1.1 Sujeitos e atores

Os atores são os primeiros elementos das redes sociais na internet. Como
partes do sistema, os atores “atuam de forma a moldar as estruturas sociais, através
da interação e da constituição de laços sociais” (RECUERO, 2009, p. 25).
Para o Círculo de Bakhtin10 (2006), o sujeito é um agente que em suas
relações sociais e históricas com outros sujeitos é responsável pelos seus atos,
constituindo a própria sociedade, sem a qual ele mesmo não existe.
A ideia de que o sujeito somente se constitui a partir da relação com o outro é
primordial na teoria de Bakhtin. O autor afirma que a reflexão pelo sujeito sobre sua
ação só é possível parcialmente, podendo captar apenas uma parte da essência dos
fatos, uma vez que este sujeito está envolvido em seu fazer.

Dessa forma, a

percepção de si mesmo só acontece de forma plena a partir do olhar do outro.

Por mais perto de mim que possa estar esse outro, sempre verei e
saberei algo que ele próprio, na posição que ocupa, e que o situa
fora de mim e à minha frente, não pode ver (...), toda uma série de
objetos e de relações que, em função da respectiva relação em que
podemos situar-nos, são acessíveis a mim e inacessíveis a ele
(BAKHTIN, 2003, p.43).

O que mobiliza o sujeito a buscar os sites de rede social é a sua relação com
o outro. Não há subjetividade sem alteridade, ou seja, eu dependo do outro para
constituir minha identidade e me posicionar no e perante o mundo.
Portanto, é necessária uma posição de alteridade diante do outro, onde exista
uma ação de afastamento que possibilite retomar o acontecido, construindo um olhar
capaz de captar os sentidos que os sujeitos produzem para suas ações.
Dessa forma, percebo que tanto a expressão “ator” utilizada por Recuero
quanto a expressão “sujeito” utilizado por Bakhtin, significam que esse ser é um
agente que só se constitui na interação social, ou seja, o eu só existe numa relação
com o outro.
Como há um distanciamento geográfico entre os atores numa rede social na
internet, os envolvidos no processo comunicacional não são imediatamente

10

Bakhtin pertencia a um pequeno círculo de intelectuais que desenvolviam importantes discussões
acadêmicas durante o período de 1919 a 1929. Este grupo ficou conhecido, posteriormente pelos
estudiosos das obras de Bakhtin , como Círculo de Bakhtin.
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distinguidos. Inicialmente o que presenciamos são as representações dos atores
sociais e não os atores em si, ou seja, [...] “são espaços de interação, lugares de
fala, construídos pelos atores de forma a expressar elementos de sua personalidade
ou individualidade ” (RECUERO, 2009, p. 26). A apropriação de espaços como os
perfis do Facebook, por exemplo, funciona como a personificação no ciberespaço e
possibilita perceber os seus atores. Essa personificação de alguém que se expressa
pelas redes sociais na internet é que permite estabelecer conexões entre os pares.
Segundo a autora:

Assim, entender como os atores constroem esses espaços de
expressão é também essencial para compreender como as conexões
são estabelecidas. É através dessas percepções que são
construídas pelos atores que padrões de conexões são gerados
(RECUERO, 2009, p. 27).

A partir das palavras da autora, percebo que os sites de redes sociais
representam espaços socialmente organizados fundamentados na interação verbal,
pois todo enunciado é uma resposta a outro enunciado.
Bakhtin/Volochínov indicam que a relação com o outro é essencial para a
interação verbal. Por isso, é tão importante para os atores nos sites de redes sociais
estabelecerem uma interação com outros sujeitos, ainda que em uma comunicação
assíncrona11,

pois

“toda

compreensão

é

prenhe

de

resposta”

(BAKHTIN

(VOLOCHÍNOV), 2006, p. 271). Em suas palavras:

O diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui, é claro, senão
uma das formas, é verdade que das mais importantes, da interação
verbal. Mas pode-se compreender a palavra “diálogo” num sentido
mais amplo, isto é, não apenas como a comunicação em voz alta, de
pessoas colocadas face a face, mas toda comunicação verbal, de
qualquer tipo que seja (BAKHTIN(VOLOCHÍNOV), 2006, p. 125).

11

Termo utilizado para caracterizar a comunicação que não ocorre exatamente ao mesmo tempo,
não-simultânea. Dessa forma, a mensagem emitida por uma pessoa é recebida e respondida mais
tarde pelas outras. MENEZES, Ebenezer Takuno de; SANTOS, Thais Helena dos. Verbete
comunicação assíncrona. Dicionário Interativo da Educação Brasileira - Educabrasil. São Paulo:
Midiamix, 2001. Disponível em: <http://www.educabrasil.com.br/comunicacao-assincrona/>. Acesso
em: 28 de mar. 2016.
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Assim, quando um sujeito posta alguma mensagem ou compartilha algum
conteúdo nas redes sociais na internet, ele está à espera de uma resposta e nesse
momento há o início de uma conexão.

1.1.2 Conexões
As conexões são o segundo elemento a ser focalizado quando se trata do
estudo das redes sociais na internet, uma vez que “elas são constituídas de laços
sociais, que por sua vez, são formados através da interação social entre os atores”
(RECUERO, 2009, p. 30).
A partir desse conceito apresentado por Recuero (2009), é preciso entender
os termos: relação e laços sociais como elementos de conexão.

1.1.2.1 Relação social
A relação é um fator gerado pelas interações estabelecidas a partir das
tecnologias digitais de comunicação, ou seja, “a interação mediada pelo computador
é geradora de relações sociais que, por sua vez, vão gerar laços sociais”
(RECUERO, 2009, p. 36). Em outras palavras, as relações sociais são formadas
pelo conjunto das interações sociais.
É importante destacar que nem sempre as relações são estabelecidas a partir
de interações positivas, que acrescente algo. Elas podem também ser conflituosas,
atrapalhando o estabelecimento de laços sociais.
As relações estabelecidas pelas tecnologias digitais de comunicação
possuem peculiaridades, sendo diferentes daquelas estabelecidas face a face, uma
vez que o distanciamento físico favorece o anonimato, não sendo possível de
imediato conhecer o corpo físico e a personalidade do ator. Assim, barreiras como
de raça, sexualidade, limitações físicas não são dadas a conhecer de imediato. Por
isso, se torna mais fácil iniciar e terminar relações no ambiente virtual, uma vez que
elas não envolvem o eu físico do autor (RECUERO, 2009).
As relações entre os sujeitos acontecem conforme Bakhtin a partir daquilo
que o outro consegue ver em mim e que eu não consigo, ou seja, a partir do
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excedente de visão12. Assim, a partir da palavra do outro construo a minha própria
voz, constituindo minha consciência a partir da internalização da contrapalavra do
outro, dando sentidos ao que vivencio. Nas palavras do autor:

Nosso discurso, isto é, todos os enunciados (inclusive obras citadas)
é pleno de palavras dos outros, e um grau vário de alteridade ou de
assimilabilidade, de um grau vário de aperceptibilidade e de
relevância. Essas palavras dos outros trazem consigo a sua
expressão, o seu tom valorativo que assimilamos, reelaboramos e
reacentuamos (BAKHTIN, 2003, p. 294).

Assim, a partir das relações mediadas pelas tecnologias digitais nas redes
sociais, um conteúdo que é postado, um comentário que é feito, um vídeo que é
compartilhado, favorece minhas reflexões, contribuindo para a formação da minha
consciência, colaborando para a constituição do meu ser.
Dessa forma, podemos dizer que os dois autores trazem a interação entre eu
e o outro como elemento chave para a compreensão das relações sociais mediadas
pelas tecnologias digitais.

1.1.2.3 Laços sociais
As relações sociais atuam para a construção dos laços sociais. “O laço é a
efetiva conexão entre os atores que estão envolvidos nas interações. Ele é
resultado, deste modo, da sedimentação das relações estabelecidas entre agentes”
(RECUERO, 2009, p. 38).
O conceito de laços passa pela interação entre sujeitos, podendo ser
classificados como “fortes e fracos” segundo Granovetter (1973) apud Recuero
(2009, p. 41). De acordo com Recuero:

Laços fortes são aqueles que se caracterizam pela intimidade, pela
proximidade e pela intencionalidade em criar e manter uma conexão
entre duas pessoas. Os laços fracos, por outro lado, caracterizam-se
por relações esparsas, que não traduzem proximidade e intimidade.
12

Segundo Freitas ( 2013, p. 191) o que não é acessível ao campo de visão de uma pessoa sobre si
mesma, mas pode ser visto por um outro, se constitui no excedente de visão. Para saber mais sobre
esse conceito bakhtiniano ver: FREITAS, M. T. A. Identidade e alteridade em Bakhtin. In: PAULA, L.
de; STAFFUZA, G. (Org.). Círculo de Bakhtin: pensamento interacional. Campinas: Mercado de
Letras, 2013. v. 3, p.183-199.
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Laços fortes constituem-se em vias mais amplas e concretas para as
trocas sociais, enquanto os fracos possuem trocas mais difusas
(RECUERO, 2009, p. 41).

Entretanto, ao observar os laços sociais estabelecidos entre os atores,
percebo que nem todos os laços são recíprocos. “É possível que um ator A
considere B como seu melhor amigo (laço forte) e que B, em retorno, não considere
A como uma pessoa tão próxima (laço mais fraco)” (RECUERO, 2009, p.42).
Assim, embora sejam utilizados os termos Laços Fortes e Laços Fracos
quando se trata de redes sociais na internet, percebo que essas denominações são
reducionistas, uma vez que não é possível determinar com precisão se um laço é
forte ou fraco, pois isso depende do tempo e da quantidade de interação em
determinado momento e do ponto de vista de cada ator.
Como os laços sociais são difíceis de ser avaliados nas interações das redes
sociais na internet, algumas pistas são percebidas a partir da observação
sistemática das interações, como o grau de intimidade entre os integrantes, os
enunciados construídos, as expressões como onomatopeias, emoticons, etc
Bakhtin (Volochínov) (2006) afirmam que a linguagem é constituída das
ideologias dos grupos sociais que a usam em diferentes condições, assim, a palavra
é sempre orientada em função do outro e nunca será a mesma se considerarmos
que os sujeitos podem pertencer (ou não) a um mesmo grupo social, ocupar lugares
diferentes (superior ou inferior) na hierarquia social, deter laços sociais mais ou
menos próximos. Ou seja:

A palavra dirige-se a um interlocutor, ela é função da pessoa desse
interlocutor: variará se se tratar de uma pessoa do mesmo grupo
pessoal ou não, se esta for inferior ou superior na hierarquia social,
se estiver ligada ao locutor por laços sociais mais ou menos estreitos
(pai, marido, etc.) (BAKHTIN (VOLOCHÍNOV), 2006, p. 114).

Uma vez que a palavra é socialmente dirigida, determinada, primeiramente,
pelo contexto imediato e pelos participantes do ato de fala, a forma como as
palavras são ditas, como o enunciado é organizado depende do meio social em que
o indivíduo se encontra. Isto porque a enunciação nada mais é que produto da
interação social.
Por fim, não é possível negar o papel das tecnologias digitais de comunicação
na perpetuação dos laços sociais mantidos off-line a à distância. Segundo Recuero:
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O desenvolvimento tecnológico proporcionou uma certa flexibilidade
na manutenção e criação de laços sociais, uma vez que permitiu que
eles fossem dispersos espacialmente. Isso quer dizer que a
comunicação mediada por computador apresentou às pessoas forma
de manter laços sociais fortes mesmo separadas a grandes
distâncias, graças a ferramentas como o Skype, os menssengers, email e chats. Essa desterritorialização dos laços é consequência
direta da criação de novos espaços de interação (RECUERO, 2009,
p.44).

Talvez esteja aí um dos grandes legados das redes sociais na internet, o
potencial de gerar, aprofundar e manter os laços sociais através da interação
mediada pelas tecnologias digitais.

1.2 “No que você está pensando?”: O site de redes sociais
Facebook

O Facebook é hoje considerado o maior site de rede social da história e o
mais poderoso meio de comunicação de nossos tempos, segundo a edição 348, de
junho de 2015, da Revista Super Interessante13, que

apresenta

alguns dados

estatísticos surpreendentes: 936 milhões de pessoas entram diariamente no site,
sendo que só no Brasil, 59 milhões. Metade de todas as pessoas com acesso à
internet no mundo, entra no Facebook pelo menos uma vez por mês.
Criado em 200414, por Mark Zuckerberg, um estudante universitário de
Harvard, e pelos seus colegas Andrew McCollum, Chris Hughes e Dustin Moskovitz,
o Facebook define-se em sua página oficial como um produto/serviço que tem por
missão “oferecer às pessoas o poder da partilha, tornando o mundo mais aberto e
interligado” (Facebook, 2016). Segundo Amante (2014, p.33)

O Facebook é usado para manter contacto com velhos amigos e
manter ou intensificar relações caracterizadas por alguma forma de
conecção offline. O Facebook pode contribuir para tornar laços
sociais latentes em laços fracos, através da informação que
disponibiliza e a facilidade de interação que pode motivar o contato
que de outro modo não existiria.

13
14

Disponível em http://super.abril.com.br/superarquivo/348
Maiores informações sobre a origem do Facebook, consultar https://pt.wikipedia.org/wiki/Facebook
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Ao refletir sobre o potencial desse site de rede social, o próprio Facebook
promete uma grande oportunidade de interação entre pares, como pode ser
observado em sua página inicial, através da figura 1

Figura 1: Página inicial do Facebook.

Fonte: https://www.facebook.com

Embora o Facebook propague ser alicerçado em princípios como liberdade de
conectar, compartilhar informações e trânsito livre de informações, há uma política
de uso que compreende declarações de direitos e responsabilidades (condições
para os atores utilizarem o site), política de uso de dados (como o usuário recebe e
utiliza as informações) e padrões da comunidade (o que é permitido aos atores
fazer, bem como denúncias de mau uso da rede). (FACEBOOk, 2016). A partir
dessas políticas é possível compreender que o site de redes sociais não proporciona
tanto a liberdade de conectar, compartilhar informações como propaga.
Ao criar um perfil no Facebook, o ator abre várias possibilidades de interações
síncronas e assíncronas, construindo sua lista de contatos, adicionando e sendo
adicionado por pessoas de seu interesse. Além disso, é possível participar de
grupos de pessoas com interesses em comum, ou seguir a página de celebridades,
clubes desportivos e outras organizações.
Buscando a participação de seus atores o Facebook propõe a interação a
partir da pergunta: “No que você está pensando? ”. Ao fazer essa pergunta, o site
quer saber sobre os sentidos do ator à medida que o mesmo é incentivado a falar
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sobre si, seus sentimentos, sua subjetividade, sobre seu modo de ver o mundo e os
acontecimentos.
Assim, os atores têm três principais opções de interação: Curtir, compartilhar
e comentar. Com um simples clique é possível cumprimentar um amigo, comentar
uma postagem ou indicar aprovação ou reprovação a um comentário, imagem ou
vídeo através do botão curtir.
O botão curtir parece ser percebido como uma forma de não se comprometer
com a conversação, uma vez que não é preciso elaborar uma resposta. É uma
maneira de interagir, onde o usuário procura explicitar sua participação, apoiando o
que foi postado, mostrando-se presente no site de rede social.
Segundo uma pesquisa realizada por Recuero (2014) com o objetivo de
compreender como a apropriação das ferramentas do Facebook é construída diante
das conversações em rede e quais implicações essas apropriações têm para o
capital social e para as redes sociais que estão expressas na ferramenta, observouse que quando questionados sobre o uso da ferramenta curtir, 92,3% argumentaram
que serve para mostrar que viram a informação e que a consideraram interessante,
ou digna de atenção. Além disso, 76% associaram a ação de curtir como uma forma
explícita de concordância, de apoio ao enunciado. Ainda segundo a autora:
O botão “curtir” parece ser percebido como uma forma de tomar
parte na conversação sem precisar elaborar uma resposta. Toma-se
parte, torna-se visível a participação, portanto, com um investimento
mínimo, pois o ator não necessariamente precisa ler tudo o que foi
dito. É uma forma de participar da conversação sinalizando que a
mensagem foi recebida. Além disso, ao “curtir” algum enunciado, os
atores passam a ter seu nome vinculado a ele e tornam público a
toda sua rede social que a mensagem foi “curtida” (RECUERO, 2014,
p. 119).

Assim, ao curtir uma publicação, o sujeito está deixando sua marca no site de
rede social, mostrando-se ciente do que foi publicado, sem, no entanto, envolver-se
verbalmente com a publicação. Vejo o botão curtir como uma “forma educada” de
mostrar consideração ao que foi postado e ao sujeito que publicou a postagem.
A partir de fevereiro de 2016, o Facebook disponibilizou mais cinco novos
botões alternativos ao botão curtir, denominados reações. Os novos botões são
usados apenas para avaliar publicações, ou seja, não poderão ser incluídos em
comentários, postagens ou em conversas pelo bate-papo.
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Figura 2: 'Reações' são os novos botões do Facebook em forma de emoji e
alternativos ao 'curtir'.

Foto: Divulgação/Facebook

As novas reações contribuem para uma interação mais efetiva do que
somente através do botão curtir, pois explicitam melhor as emoções dos sujeitos.
Muitas vezes as notícias postadas não eram agradáveis e as pessoas curtiam no
sentido de dar ciência do conhecimento da postagem. A partir da disponibilização de
outras reações, os sujeitos podem expressar melhor seus sentimentos mediante as
postagens. Essa opção no Facebook ainda continua sendo a que menos traduz uma
interação entre os participantes.
O botão compartilhar busca dar visibilidade para o enunciado, ampliando o
alcance dela. Além disso, ao compartilhar alguma informação, o usuário está se
posicionando diante de um pensamento, ideia, valores. Nas palavras de Couto:

Compartilhar é motivo de prazeres pessoais, alimenta redes de
amigos, mas é principalmente um meio eficiente para mais
rapidamente satisfazer curiosidades, combinar criativamente
possibilidades e alternativas, encontrar soluções e abraçar novos
desafios (COUTO, 2014, p.53).

Segundo a pesquisa, 81% dos entrevistados afirmaram que a principal função
da ferramenta compartilhar é a divulgação de algo relevante (RECUERO, 2014).
Compreendo que o compartilhamento de informações no Facebook é um
grande aliado ao conhecimento em rede, pois permite que mais pessoas consigam
visualizar mais informações, há uma maior troca de ideias, a medida em que os
atores além de visualizarem as postagens, visualizam os comentários de outras
pessoas e podem também fazer seus comentários. Assim, o compartilhamento de
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postagens no Facebook caracteriza-se como uma forte fonte de saberes
compartilhados.
O botão comentar representa uma participação mais efetiva, evidenciando
uma atuação mais explícita dos atores, contribuindo assim de forma mais produtiva
para a conversação. Para 84% dos entrevistados, o comentário compreenderia uma
participação mais efetiva, demandando um maior esforço e acontecendo quando os
usuários têm algo a dizer sobre o assunto.
Ao comentar uma postagem, o ator expõe de forma verbal e explícita seu
pensamento, sentimento e intenção, o que abre possibilidades para a contra palavra
do outro, dando origem ao diálogo. Essa forma de interação é muito rica, a medida
que permite aos atores a troca de ideias, informações, sentimentos e
consequentemente a construção do eu, mediante o outro.
Segundo Couto (2014), “três verbos- participar, colaborar e compartilharpassam a sintetizar a vida na cibercultura avançada” (p. 53). O autor afirma que
estamos na era do consumo emocional, baseado nas experiências afetivas, onde:

Consumir coincide com expressar-se. Já não se trata de adquirir,
acumular e descartar coisas, de possuir aquilo que é produzido por
profissionais, mas de viver, em cada momento, sensações e sobre
elas se pronunciar [...] Agora, o enfoque não pode ser mais restritivo
ao consumo. As pessoas consomem, mas também gostam e querem
produzir, opinar, relatar suas experiências, falar de si, compartilhar
(COUTO, 2014, p.51).

Penso que por isso, o Facebook vem cada vez mais adquirindo adeptos, pois
hoje tornou-se importante para muitas pessoas o compartilhamento das ideias,
sentimentos e acontecimentos e esse site de redes sociais atende bem a essa
necessidade, uma vez que o que é publicado na rede é automaticamente visto,
compartilhado, comentado por várias pessoas.
Uma das revoluções da Web 2.0 é ajudar as pessoas a criarem e
compartilharem suas ideias, pensamentos e saberes. Então, quando perguntadas
“No que você está pensando”, os atores que veem o Facebook como um canal para
tornar suas vidas públicas, tem muito a dizer, pois hoje para muitos deles publicar
aquilo que fazem ou pensam lhes traz muito prazer.

Nenhuma imagem fotográfica tem razão de ser se não for
imediatamente compartilhada nas redes sociais digitais; nenhuma
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ideia merece crédito se não se converter rapidamente em diversas
postagens; nenhum vídeo caseiro é produzido fora da finalidade de
potencialmente ser visto por milhares de pessoas na internet;
nenhuma canção fica guardadinha, esperando uma gravação oficial,
pois é imediata e amplamente disponibilizada, às vezes no seu
próprio processo de criação, com a colaboração de várias pessoas
(COUTO, 2014, p. 52).

Assim, segundo a autora, para muitos usuários das redes sociais na internet,
tornar público todas as suas ações cotidianas ocupam uma importância muito
grande em suas vidas.
Hoje, para muitos participantes do Facebook estar nos sites de redes sociais
representa uma forma de construção da identidade, de gerir seu estilo de vida e
suas relações sociais. Quando curto uma postagem, comento um vídeo ou
compartilho uma informação, nesses atos está sendo constituído o meu
posicionamento perante o mundo, o meu modo de ser, minha identidade.

Nas

palavras de Dias e Couto:

Não é possível pensar uma identidade senão no movimento da
alteridade, não é possível pensar o eu sem pensar o outro que o
constitui, não é possível pensar o mesmo sem pensar a diferença
que o habita, não é possível pensar o tempo sem pensar as
condições históricas que significam o sujeito, não é possível pensar o
que somos sem pensar de onde viemos (o que nos constitui, nossas
filiações), e para onde vamos (o que faremos, nossas escolhas), o
que faz com que nos voltemos para nós mesmos, para resignificarmos, mediante a constituição de sentido, aquilo que nos
constitui na nossa relação com o conhecimento do mundo e com o
conhecimento científico (DIAS e COUTO, 2011, p.640).

Diante das palavras das autoras, percebo que o outro é muito importante para
a minha constituição enquanto ser nos sites de rede sociais. Um grande diferencial
entre as redes sociais e as redes sociais constituídas pela internet é que na segunda
as relações entre as pessoas são mais acessíveis. Segundo Recuero (2014, p. 115)
“esses sites impactaram profundamente as redes sociais por não apenas traduzirem
para o digital, mas porque as reconstroem nesse espaço, gerando novas formas de
estar conectado”.
Além disso, teoricamente é mais fácil manter uma amizade virtual, uma vez
que a relação ali estabelecida só será quebrada, se por algum motivo, um dos atores
excluir algum membro de sua lista de amigos, pois, “cada vez que um “amigo” é
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adicionado numa ferramenta dessas, a conexão torna-se permanente no site, onde
não ocorre desgaste e nem distanciamento, como nos laços sociais offline” (p. 116).
Os sites de rede social favorecem novas formas de conexão social e de
manutenção dessas conexões aos atores, uma vez que as conversações entre os
participantes ficam registradas pelas ferramentas de comunicação, e mesmo uma
tentativa de apagar os rastros de alguma conversa, pode não acontecer sendo
possível que esta permaneça. Isso favorece que as conversações se espalhem nas
redes, tornando-se cada vez mais públicas. Assim, alguns valores estão em jogo.
Quando você se expõe em um site de rede social, você corre o risco de ser mal
interpretado, de causar polêmicas e de ser criticado, bem como de ser apoiado,
admirado por suas ideias e pensamentos.
gerar um capital social

15

Por isso, esses sites são capazes de

para os atores. Ou seja: “os atores participam de grupos e

redes porque percebem valores constituídos nessas ações, que são acessíveis a
eles. Fazer parte de uma rede, estar conectado, é um valor por si” (RECUERO,
2014, p. 116).
Então, há de se questionar, o que leva um ator a se expor em um site de rede
social? Um primeiro valor apontado por Recuero (2009) é a visibilidade. Segundo a
autora:

A visibilidade é constituída enquanto um valor porque proporciona
que os nós sejam mais visíveis na rede. Com isso, um determinado
nó pode ampliar os valores que são obtidos através dessas
conexões, tais como o suporte social e as informações. Quanto mais
conectado está o nó, maiores as chances de que ele receba
determinados tipos de informação que estão circulando na rede e de
obter suporte social quando solicitar (RECUERO, 2009, p. 108).

Ou seja, quanto mais atuante for um ator em um site de rede social, maior
será a sua visibilidade, e consequentemente terá mais facilidade de acesso às
informações, maior será o grupo de amigos e as interações. Como afirma Couto
(2014, p. 55) “ser visto passa a ser a mais importante prova da existência”.
Além disso, a visibilidade pode aumentar a reputação do ator, por exemplo, a
partir da estratégia de conseguir mais seguidores em uma página no Facebook.

15

O capital social , segundo Recuero ( 2009), refere-se a um valor constituído a partir das interações
entre os atores sociais. O capital social é construído e negociado entre os atores e permite o
aprofundamento dos laços e a sedimentação dos grupos.
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Assim, um outro valor construído nos sites de rede sociais é a reputação, que
segundo Recuero (2009, p. 109).
É aqui compreendida como uma percepção construída de alguém
pelos demais atores e, portanto, implica três elementos: o “eu” e o
“outro” e a relação entre ambos. O conceito de reputação implica
diretamente no fato de que há informações sobre quem somos e o
que pensamos, que auxiliam outros a construir, por sua vez, suas
impressões sobre nós.

A reputação é assim, um julgamento do outro, construído pelas impressões
que ele imprime em mim. Ela não é construída apenas pela forma como o outro se
comporta, mas também a partir de como eu o vejo.
Ser aprovado pelos demais atores é essencial para a continuidade das
interações online. Goffman apud Recuero (2014, p. 118) utiliza o termo face16 como
sendo uma “imagem do self delineada em termos de atributos sociais aprovados.”
Ou seja, face é a imagem constituída pelos valores sociais positivos em situação de
interação com outros. Recuero (2014, p. 118) insiste que

um dos valores fundamentais das redes sociais está relacionado à
face. Está na reputação, ou seja, a legitimação obtida pelos atores da
face, que apresentam nessas ferramentas, que acrescenta valores
positivos ao ator e à identidade.

Mas interagir também apresenta riscos para a face. Algum enunciado que
seja proclamado e que não agrade a todos, que seja mal interpretado pode ameaçar
a face e produzir um recuamento do ator, comprometendo a interação. Assim, como
diz Recuero (2014, p. 118), “interagir é sempre um risco”.
Talvez seja esse um dos grandes motivos que os atores prefiram apenas
curtir uma postagem, não se comprometendo tanto com a interação.
Um outro valor associado aos sites de rede social é a popularidade. Segundo
Recuero (2009), a popularidade está relacionada ao número de comentários e
audiência, pelo número de visitas ao perfil do ator, tratando-se de um “valor relativo
à posição do ator dentro de sua rede social” (p. 111). Assim, a popularidade está
relacionada a uma questão quantitativa, ou seja, quanto mais acessos tiver o ator,
mais será popular. A popularidade tem correlação com a reputação, mas é diferente

16

Não confundir o termo face, utilizado por Goffman com o termo Face de Facebook.
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desta, pois um ator pode não ter uma boa reputação perante os demais atores, mas
é muito acessado pelas notícias que posta. Como diz Couto (2014, p.55):

Já não é mais preciso fazer algo em especial, ter essas ou aquelas
qualidades, se destacar numa determinada atividade profissional.
Basta estar ali, sempre presente, podendo ser visto o tempo todo,
podendo ser interpelado, gerar renovadas narrativas.

O que percebo é uma ânsia nos atores em cada vez mais ter visibilidade,
popularidade e com uma boa reputação a qualquer custo. Assim, a partir de uma
câmera acoplada na internet com acesso aos sites de redes sociais, as pessoas
procuram dizer o que sentem, pensam, sonham e fazem. Contam sobre coisas
banais como comer uma pipoca e assistir a um filme que acabam virando um evento
nos sites de redes sociais. E como diz Couto (2014, p. 55), “esse fascinante mundo
do mostre-se sem restrições ocupa o pódio das virtudes que festeja e arrebata
multidões”. Estaria aí o sucesso dos sites de redes sociais?
Compreendo que sim, pois um grande número de pessoas hoje encontra-se
num conflito entre a privacidade, por medo da exposição demasiada nos sites de
redes sociais e tudo que isso envolve como segurança, reputação e ao mesmo
tempo, o prazer de mostrar-se nas redes, de terem suas fotos e vídeos curtidos e
comentados, seus trabalhos apresentados e admirados. Há muito que estudar e
aprofundar sobre o assunto, procurando entender as relações humanas nos sites de
redes sociais.

1.3 Facebook para Educadores
Em 2011 o Facebook lançou um guia intitulado Facebook para Educadores,
com o objetivo de orientar os docentes que desejam utilizar o site de rede social em
seus planos de aula, como parte de suas atividades escolares ou que desejam saber
o potencial do Facebook na Educação.
Escrito pela especialista em educação Linda Fogg Phillips, pelo mestre Derek
Baird e pelo Dr. BJ Fogg, o guia teve sua tradução feita ainda no ano de 2011, pela
Faculdade de Educação da Unicamp.
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O documento, que é escrito na terceira pessoa do plural e direciona sua fala
diretamente aos professores, abre a discussão com a seguinte reflexão:

Tradicionalmente, os educadores ajudam pais a ensinar jovens como
se comportar adequadamente em relação aos outros. Agora, com a
explosão da mídia social, os educadores podem fazer parte de uma
conversa mais ampla com os jovens sobre a cidadania digital e o
comportamento on-line” (PHILLIPS et. al., 2011, p. 02).

A reflexão continua no documento no sentido de levar os educadores a
pensarem sobre o papel que os sites de redes sociais representam na vida dos
alunos e conclui dizendo que “o Facebook pode aprimorar a aprendizagem dentro e
fora da sala de aula” (p.02). Mas a maneira como isso pode ser feito não é óbvia e
por isso lançaram o guia, aonde eles explicam sete maneiras de usar o Facebook
com eficiência para ensinar e aprender no ambiente escolar. Linda Fogg Phillips,
uma das autoras do documento, em entrevista ao Portal Terra 17, em 13 de maio de
2011, afirmou, que “os professores precisam conhecer e entender essa tecnologia
para que sejam capazes de atender às necessidades educacionais dos alunos de
hoje”.
O guia traz sete maneiras de usar o Facebook, mas antes de explicar cada
uma, o documento faz uma “Introdução ao Facebook para Educadores”, onde são
abordados de forma sucinta três assuntos: “o Facebook na sala de aula”; “direto aos
fatos: crianças, segurança e rede social” e “desenvolvimento profissional no
Facebook ”.
Ao tratar do assunto O Facebook na sala de aula, os autores incentivam os
docentes a utilizarem o site como um espaço que oportuniza o ensinoaprendizagem, dizendo que:

O Facebook pode fornecer aos alunos a oportunidade de apresentar
suas ideias, conduzir discussões online e colaborar de forma efetiva.
Além disso, o Facebook pode ajudar você, como educador, a se
familiarizar com os estilos de aprendizagem digital dos seus alunos
(PHILLIPS et. al, 2011, p.03).

17

Entrevista disponível no site: http://www.midiassociais.net/2011/05/guia-facebook-para-educadores/
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Além disso, os autores afirmam acreditar no potencial do site como uma
poderosa ferramenta para ajudar os professores a se conectar aos seus colegas,
compartilhar conteúdo e melhorar a comunicação entre eles, pais e alunos
(PHILLIPS et. al, 2011).
Ao tratar sobre o tema criança, segurança e rede social, o guia aborda a
preocupação que pais e educadores tem em relação aos conteúdos inadequados
que podem ser encontrados nas redes. Diante de tal fato, o guia afirma que não
existe uma única solução para resolver todo o problema, mas que é preciso que pais
e educadores adotem uma abordagem ponderada e com base em fatos para usar a
mídia social na sala de aula (PHILLIPS et. al, 2011).
Penso ser a informação o principal caminho para evitar os conteúdos
inadequados nas redes, não só em sala de aula como em outros ambientes.
Informação não só aos pais e educadores, mas aos próprios usuários, mesmo que
estes sejam crianças.
No item “Desenvolvimento profissional no Facebook”, os autores lembram que
os docentes trabalham muito e com um tempo limitado para o desenvolvimento
profissional e que por isso, o guia procura dar uma visão geral concisa e precisa de
como utilizar o site de rede social efetivamente para ensinar e aprender (PHILLIPS
et. al, 2011).
A primeira maneira com que os educadores podem usar o Facebook é
ajudando a desenvolver e seguir a política da escola sobre o Facebook. Os autores
dizem da importância das escolas manterem os documentos reguladores como o
Regimento Escolar e a Proposta Política Pedagógica atualizados e que caso não
haja uma política de uso do Facebook na escola que é importante a criação da
mesma, pois segundo os autores, “você fará um bem para sua instituição de ensino
e para os seus alunos” (PHILLIPS et. al, 2011, p. 04).
Primordial o ponto destacado pelos autores, pois esses documentos são
balizadores legais das condutas e normas nas escolas. Assim, torna-se fundamental
abordar o assunto do uso dos sites de redes sociais no ambiente escolar a partir
desses documentos.
Incentivar os alunos a seguir as diretrizes do Facebook é a segunda maneira
proposta pelo guia para o uso do Facebook. O documento lembra que o site protege
menores de idade, pois os usuários devem ter 13 anos de idade ou mais e por isso,
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é importante o papel conscientizador dos educadores junto aos seus alunos para
que não usem nomes e idades falsos. Além disso, os autores lembram que os
botões “Denunciar abuso” estão localizados em praticamente todas as páginas do
Facebook. Nas palavras dos autores: “Aconselhamos que você e seus alunos
denunciem conteúdo ofensivo para ajudar a manter o Facebook um local seguro e
positivo para todos” (PHILLIPS et. al, 2011, p. 05).
Ao abordar esse tema, os autores reforçam mais uma vez medidas de
segurança, que ao meu ver são essenciais para a realização de um trabalho de
sucesso com o Facebook.
A próxima ação que o guia defende é que os educadores devem permanecer
atualizados sobre as normas do Facebook e para isso dá dicas de como navegar
nas configurações de privacidade no site. Uma importante dica dada é sobre as
configurações especiais de privacidade para que os alunos e outros membros
menores de idade naveguem no Facebook. O guia explica que as configurações de
segurança e privacidade funcionam de maneira diferente para os usuários menores
de 18 anos. Um exemplo é a configuração “todos” que para os menores de 18 anos
de idade significa que as informações postadas poderão ser vistas somente pelos
amigos, amigos dos amigos e grupos a que eles pertençam e não para “todos” no
Facebook como é para um adulto. Os autores mais uma vez afirmam que
Se os membros de idade representarem incorretamente sua idade
quando se registrarem no Facebook e especificarem um ano de
nascimento que os identifique como adultos com base nas
informações fornecidas em vez de alguém que, na verdade, é menor
de 18 anos, essas configurações de privacidade adicionais não
funcionarão. Portanto, é importante que os alunos se registrem com
o ano de nascimento correto (PHILLIPS et. al, 2011. p. 07).

A quarta maneira proposta pelo guia é promover a boa cidadania no mundo
digital. Para isso aborda o assunto em quatro temas: Como ensinar os alunos a
serem bons cidadãos no mundo digital; ferramentas de denúncias sociais do
Facebook; como os Educadores podem combater o cyberbullying; como ensinar a
responsabilidade digital. Os quatro temas versam sobre a importância da “cidadania
digital”. Essa expressão é assim definida pelos autores:

Comportar-se de maneira civilizada no mundo on-line da mesma
forma que se espera que você se comporte no mundo off-line. As
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regras universais de conduta social se aplicam a ambos os
ambientes.
Comportar-se com responsabilidade e compaixão com suas ações
on-line.
Cuidar uns dos outros em sua comunidade on-line da mesma forma
que o faria em sua vizinhança do “mundo real”. Dessa forma, você
promoverá uma comunidade on-line saudável e segura (PHILLIPS et.
al, 2011, p. 08).

Percebe-se nesse item uma preocupação do Facebook com o bullying,
comentários abusivos e inadequados. Além disso, os autores lembram aos
educadores que é preciso deixar claro para os alunos que tudo o que é publicado
on-line pode ser rastreado e que os alunos podem se envolver em crimes. Observase essa preocupação do site também por 11 recursos de combate ao bullying
apresentados nas páginas do Facebook, conforme quadro abaixo.

Quadro 1- Recursos de combate ao Bullying nas páginas do Facebook

Quadro eleborado pelos autores. Fonte: Facebook para Educadores (2011)

Uma quinta maneira proposta pelos autores é usar as páginas e os recursos
de grupos para se comunicar com os alunos. Segundo os autores:

A maioria dos educadores não querem que os alunos naveguem em
seu perfil. Por quê? Porque seu perfil pode conter muitas
informações pessoais sobre você, incluindo fotos publicadas por
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outras pessoas (como sua irmã mais nova que mora no Rio de
Janeiro). Da mesma forma, a maioria dos educadores procura não
navegar nos perfis de seus alunos. Nós defendemos essa
abordagem. É uma maneira de respeitar a privacidade dos alunos e
fazer com que eles respeitem a sua privacidade (PHILLIPS et. al,
2011, p. 11).

Assim, eles defendem que não é preciso que os professores aceitem os
alunos em suas páginas pessoais no Facebook para poder interagir no ambiente
digital. Basta criar os grupos ou páginas do Facebook.
Os autores sugerem que sejam criados grupos fechados, onde a lista de
membros do grupo é pública, mas o conteúdo do grupo é fechado. Isso favorece a
proteção da privacidade dos alunos. Além disso, os autores defendem os grupos
como “um espaço on-line onde as pessoas podem interagir e compartilhar com
outros” (p. 11). Lembram da mobilidade como importante aliada nesse processo
educativo, exemplificando que quando uma pessoa publica algo no grupo, isso pode
chegar aos demais membros em qualquer lugar que estejam e “isso abre novas
portas para o ensino e aprendizagem” (p. 11).
As páginas, igualmente aos grupos “permitem interagir com um grupo
específico de outros membros do Facebook”. (p.11). Para os autores, as páginas
permitem incluir os pais dos alunos, uma vez que ela é pública. Assim, como nos
grupos, as páginas podem chegar aos alunos em qualquer lugar que estiverem
tornando a forma de ensino e aprendizagem mais próxima do cotidiano não escolar
dos alunos.
A partir dessa premissa, é proposta a sexta maneira para o uso do Facebook:
adotar os estilos de aprendizagem digital, social, móvel e “sempre ligado” dos alunos
do século XXI.

Neste item os autores falam sobre os nativos digitais que têm

expectativas e estilos de aprendizagem diferentes das gerações anteriores. E por
isso, apresentam novos atributos de aprendizagem digital:
Interativo: alunos que criam seu próprio conteúdo e interagem por
mídia social podem expressar sua identidade e criatividade.
Centrado no aluno: transfere a responsabilidade pela aprendizagem
para o aluno, exigindo que os alunos desempenhem um papel mais
ativo em seu próprio processo de aprendizagem e fazendo com que
os professores os auxiliem caso surjam dificuldades.
Autêntico: os professores devem encontrar maneiras de reconciliar
o uso da mídia social em sala de aula com a maneira autêntica com
que os adolescentes a usam fora da sala de aula. O uso da mídia
social e da tecnologia deve estar atrelado a uma meta ou atividade
de aprendizagem específica.
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Colaborativo: a aprendizagem é uma atividade social e muitos
alunos aprendem a trabalhar melhor com um grupo de colegas. Essa
colaboração e os comentários dos colegas podem ser de forma
virtual ou pessoalmente.
Sob demanda: o conteúdo do curso deve ser disponibilizado “sob
demanda” para que o aluno possa ver os materiais do curso quando,
onde e como quiser, seja em um computador, telefone celular ou
outro dispositivo móvel (PHILLIPS et. al, 2011, p. 13).

Os autores acreditam que compreender e incorporar essas oportunidades de
aprendizagem no material didático dos educadores aumentará a motivação dos
alunos e aprimorará a aprendizagem, à medida que atende melhor às necessidades
dos alunos e seus estilos de aprendizagem.
Mais uma vez os autores abordam no guia a importância da tecnologia móvel
como ferramenta de aprendizagem. Dizem que o uso do Facebook “como ambiente
de aprendizagem móvel deve ser desenvolvido para abranger os melhores aspectos
da sala de aula tradicional juntamente com os benefícios da tecnologia em tempo
real e móvel” (PHILLIPS et. al, 2011, p. 14).
Uma última maneira, mas não menos importante abordada no guia é a
sugestão dos educadores usarem o Facebook como recurso de desenvolvimento
profissional. Novamente os autores lembram da vida atribulada que todo educador
possui e por isso dá dicas de como eles podem usar o Facebook como um recurso
para seu desenvolvimento profissional. Para isso propõe o compartilhamento de
experiências, destaca a importância dos educadores curtirem as páginas no
Facebook que são do interesse profissional deles, a criação de grupos de
professores, bem como de páginas.
Por fim, posso dizer que esse guia tem um grande valor para o fim a que se
destina: ajudar os Educadores a entenderem mais e melhor o Facebook como um
recurso para auxiliar o processo de ensino e aprendizagem. Em poucas páginas, o
guia consegue de forma clara e direta explicitar sua importância para a Educação,
bem como dá importantes dicas de segurança para que o trabalho aconteça de
forma eficaz. De fácil acesso, a leitura do documento, que está disponível na internet
para impressão em formato PDF, incentiva os educadores em sua inserção na
plataforma, vislumbrando as normas, políticas de segurança, opções de privacidade,
bem como utilizar os grupos e as páginas para se comunicar com os alunos. É,
pois, um forte instrumento para apoiar a Educação nesse século XXI.
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Entretanto, compreendo que mais importante do que oferecer guias, é
proporcionar aos educadores momentos de uso ativo das práticas sociais
engendradas pela cibercultura para que possam utilizar com destreza os sites de
redes sociais em sala de aula, ressignificando o modo de ensinar e aprender nos
dias atuais.

1.4 O Facebook enquanto espaço virtual de ensino e aprendizagem
colaborativa
As tecnologias digitais cada vez mais estão inseridas na nossa vida cotidiana,
trazendo mudanças no tempo-espaço e nas relações sociais, possibilitando novas
práticas comunicacionais. A mudança nas formas de se comunicar e o uso das
tecnologias digitais como meio de informação abrem um leque de diversas
possibilidades do ponto de vista social e educacional, uma vez que com a introdução
da Web 2.0 há uma ampliação da atuação das pessoas em seu processo de
construção do conhecimento no ambiente virtual. Para Lévy (1999, p. 157):

Devido ao fato de que essas tecnologias intelectuais, sobretudo as
memórias dinâmicas, são objetivadas em documentos digitais ou em
softwares disponíveis em rede (ou de fácil reprodução e
transferência), elas podem ser partilhadas entre um grande número
de indivíduos, incrementando, assim, o potencial de inteligência
coletiva dos grupos humanos. O saber-fluxo, o saber-transação de
conhecimento, as novas tecnologias da inteligência individual e
coletiva estão modificando profundamente os dados do problema da
educação e da formação. O que deve ser aprendido não pode mais
ser planejado, nem precisamente definido de maneira antecipada.

Assim, as palavras de ordem para a construção do conhecimento no mundo
virtual contemporâneo são interagir e colaborar e para realizar esses processos, eu
preciso do outro. Santos (2010) ao falar que “o conhecimento não pode ser
transmitido, deve ser construído no processo” (p.46) traz novas possibilidades de se
pensar formas como os sujeitos podem se relacionar com o conhecimento na
cibercultura, afirmando ainda que:

Acreditamos que aprendemos mais e melhor quando temos a
provocação do “outro” com sua inteligência, sua experiência.
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Sabemos que temos interfaces que garantirão a nossa comunicação
com nossa fala livre e plural (SANTOS, 2010, p. 47).

É, pois, a partir da relação com o outro que eu construo o conhecimento sobre
mim e o outro. E é na juventude que a necessidade de conhecer a si próprio adquire
maior destaque. É o momento em que o jovem procura nos outros, amigos ou
familiares, algo com que se possa identificar. Nas palavras de Amante et al. (2014,
p. 27).

A problemática da identidade remete para um processo em
construção, que implica a presença do sujeito a si mesmo – como
quem se vê refletido no espelho –, a presença dele nos outros e a
presença dos outros nele. Dito de outro modo, surgem as seguintes
interrogações: Quem sou eu em relação aos outros e quem são os
outros em relação a mim? O outro é indispensável neste processo de
construção e de assunção da identidade – o outro é a alteridade.

É somente a partir do outro que o ciberespaço toma sentido, constituindo-se
como locus privilegiado para que as pessoas adquiram e compartilhem o
conhecimento. Os sites de redes sociais vêm se mostrando como um ambiente
favorável às relações sociais entre os jovens. Segundo Amante et al. (2014), os sites
de redes sociais vêm se constituindo como [...] “um novo espaço de interação entre
os jovens e passa também a ser palco de construção da sua identidade” (p. 28).
É por se mostrarem como um ambiente favorável às relações sociais entre os
jovens que a rede social na internet, principalmente o Facebook, vem crescendo
tanto entre essa etapa de vida. Segundo uma pesquisa brasileira realizada pela TIC
Kids online Brasil 201418, 84% dos jovens entre 15 a 17 anos acessam o Facebook,
3% acessam o Instagram, 3% o Twitter, 6% outro site e 5% não utiliza nenhum site
de rede social.
Assim, o espaço escolar não pode negar a importância que o Facebook
ocupa hoje na vida dos alunos e, muito menos, desprezar esse recurso como uma
grande oportunidade de uma construção coletiva do conhecimento. Conforme
Moreira e Januário (2014, p.80):

18

Documento completo disponível em: http://www.cetic.br/media/docs/publicacoes/2/TIC_Kids_2014
_livro_eletronico.pdf. Acesso em: out. 2015.
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Conceber a educação, hoje, remete-nos para os novos e atuais
processos sociais, sustentados significativamente numa cultura em
rede, implicando-nos na inevitabilidade de integrar o processo de
ensino-aprendizagem no quotidiano dos indivíduos e de potenciar as
sociabilidades aí existentes.

A escola deve, pois, cada vez mais ser um espaço colaborativo de ensinoaprendizagem, onde os sites de redes sociais entram como fortes aliados nesse
processo, tornando-se “um ambiente para um processo de educação dialógica,
voltado para o diálogo entre os participantes, que, a partir das diferentes vozes
sociais presentes no ambiente virtual conduzam à construção do próprio discurso e
do conhecimento” (RABELLO, 2015, p. 743). Ou seja, a instituição escolar precisa
constituir-se como um locus onde as tecnologias digitais sejam um suporte para que
o ensino-aprendizagem no meio virtual aconteça. Além disso a autora defende que:
A utilização de SRS19s no processo educacional pode contribuir para
uma mudança de paradigmas. Longe de constituírem-se ambientes
altamente estruturados ou hierarquizados, os SRSs compreendem
ambientes onde os jovens se sentem à vontade para compartilhar
suas experiências e conhecimento de mundo (RABELLO, 2015, p.
746).

No mais, esses ambientes podem ser utilizados para a construção de
conhecimento a partir da interação entre professores e alunos e alunos e seus
pares, proporcionando uma maior autonomia dos estudantes. Nas palavras de Lévy
(1999, p. 166) “destotalizados o saber flutua”. Como mediadores no processo
ensino-aprendizagem, os sites de redes sociais favorecem e intensificam a partilha
de informação, possibilitando que professores e alunos mobilizem informações,
atualizando seus saberes e incorporando a ideia de uma aprendizagem reflexiva,
que tem como base o aprender fazendo.
O Facebook, que embora não tenha sido criado com a finalidade de ser um
ambiente de ensino-aprendizagem, vem se mostrando como um importante recurso
na busca da autonomia da aprendizagem. Estudo de autores como Couto Júnior
(2013), Moreira e Januário (2014), Rabello (2015), dentre outros vem apontando
para o Facebook como um espaço de aprendizagem digital cooperativo. Entretanto,
por não ter sido criado com a finalidade educacional, há de se ter alguns cuidados
pedagógicos, assim como há de se ter em ambientes offline, de se estabelecer
19

Sites de Redes Sociais
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previamente regras e códigos de condutas. Segundo Moreira e Januário (2014,
p.80):

O Facebook, apresenta, por um lado, uma enorme potencialidade
nos processos de aprendizagem, e por outro lado, um desafio à
educação, na medida em que pode proporcionar um processo
dinâmico de ensino-aprendizagem do qual os estudantes se sentem
parte integrante. Ao fazerem parte desse processo, revelam-se
estudantes com ações mais autônomas e responsáveis pela
construção do seu próprio conhecimento.

O Facebook possui algumas interfaces que possibilitam a aprendizagem
colaborativa. Um primeiro recurso é o Bate-papo, mensagem ou chat, que possibilita
a troca de mensagens, de forma reservada, entre as pessoas, ou seja, somente as
pessoas que participam da conversa podem ver o conteúdo do que está sendo dito.
Nesse tipo de interação, a comunicação pode ser síncrona ou assíncrona. Nesse
caso, quando a pessoa acessa o Facebook, visualiza as mensagens e pode
respondê-las. As conversas podem ser em grupos de até 250 pessoas, o que
proporciona uma grande interação entre os membros da conversa.
Uma outra forma de interação que favorece a aprendizagem colaborativa são
as postagens, comentários e compartilhamento das mesmas. Uma grande vantagem
dessa forma de interação é a possibilidade de serem colocados no site textos, links,
imagens, áudios e vídeos.
Os grupos do Facebook se caracterizam como uma outra forma de interação
no ambiente virtual em que professores e alunos podem se beneficiar para
trabalharem de forma colaborativa. A seguir, procuro demonstrar como as
ferramentas e opções existentes nos grupos podem favorecer uma interação
colaborativa entre seus membros.

1.4.1. Os grupos do Facebook: possíveis caminhos de aprendizagem
Uma grande vantagem de se recorrer ao grupo do Facebook para realizar a
interação entre professores e alunos, no ambiente online, é que os membros dos
grupos não precisam ser amigos no Facebook. Isso garante uma certa privacidade
de ambas as partes e incentiva um trabalho mais ético e reservado.
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Chagas e Linhares (2014, p. 298-309) trazem, no texto As interfaces de
interação para uma aprendizagem colaborativa no Facebook, algumas orientações
sobre a criação de grupos no Facebook, das quais destaco os principais pontos,
visando um trabalho pedagógico seguro no Facebook.
Ao abrir um grupo no Facebook alguns cuidados devem ser tomados para
garantir a segurança dos alunos, bem como uma privacidade do trabalho
pedagógico. Assim, uma primeira escolha a ser feita é o tipo de grupo que se deseja
trabalhar. A escolha do tipo de grupo é importante à medida que limita algumas
ações. Os grupos podem ser do tipo aberto, fechado e secreto.
O grupo aberto possibilita que tanto o grupo quanto os participantes e as
publicações do grupo sejam vistas e o mesmo pode ser achado nas buscas do
Facebook. O grupo fechado caracteriza-se pelos participantes e grupo visíveis, mas
quem não é membro do grupo não pode visualizar as publicações. Qualquer pessoa
pode pedir solicitação para participar desse tipo de grupo, mas é preciso ter a
autorização do administrador para a entrada no grupo. No grupo do tipo secreto
somente os membros sabem da existência do grupo e das postagens. Nesse tipo de
grupo, somente o administrador pode incluir um participante que não pode recusar a
inclusão, mas pode sair quando desejar. Quando é feita uma pesquisa no Facebook
este tipo de grupo não é encontrado.
É aconselhável que se criem grupos fechados, pois isso significa que, embora
a lista de membros do grupo seja pública, o conteúdo do grupo é privado, disponível
somente para membros do grupo. Isso ajuda a proteger a privacidade de seus
alunos (PHILLIPS et al, 2011).
Uma outra medida de segurança, após a criação do grupo, é fazer algumas
configurações do grupo. Para isso, é preciso clicar sobre o ícone

(roda dentada)

no canto superior direito do grupo e depois em Editar configurações do grupo.
Ao acionar a edição do grupo é possível fazer algumas configurações como:
1) - nome do grupo: é importante que o nome do grupo tenha uma relação
com a proposta do trabalho que será desenvolvido. Isso facilita aos membros
identificarem o grupo.
2) - privacidade: selecionar entre as opções aberto, fechado e secreto, como
foi dito antes.
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3) aprovação de adesão: há duas opções de escolha – uma em que qualquer
membro do grupo pode adicionar ou aprovar novos membros, ou a opção onde
qualquer membro pode adicionar, mas é preciso ter a aprovação do administrador
para a entrada efetiva. Sugiro que seja utilizada a segunda opção, pois a primeira
opção torna-se perigosa “quando a proposta do trabalho é restrita a um grupo, pois
os membros podem esquecer a proposta e ir convidando seus amigos” (CHAGAS E
LINHARES, 2014, p. 300).
4)

endereço do grupo: ou seja, é a criação de um e-mail para que os

membros do grupo possam enviar mensagens que serão adicionadas ao grupo
como postagens. O uso desse recurso serve para locais em que o acesso ao
Facebook é restrito, não prejudicando a partipação dos membros.
5) descrição: nesse campo é feita a descrição do grupo, onde deverá ser
colocada a proposta do grupo, pois em grupos abertos e fechados a descrição do
grupo é visualizada.
6) marcações: são palavras-chave para a identificação do grupo.
7) publicando permissões: opção de escolher quem pode publicar no grupo,
podendo ser somente o administrador, que nesse caso, cabe aos demais membros
comentar as publicações e a opção onde os membros podem publicar. Este tipo de
opção favorece mais a colaboração.
8) aprovação de publicações: caso seja marcado este item, todas as
publicações terão que ser aprovadas pelo administrador. Caso contrário, o
administrador não tem controle sobre as postagens, mas ainda é a opção que mais
favorece a colaboração entre os participantes. Importante que o administrador do
grupo realize todas essas configurações, pois elas definirão o tipo de trabalho que
se deseja, bem como as medidas de segurança a serem tomadas.
Além das configurações, há nos grupos áreas importantes como a de
Arquivos, que permitem carregar documentos do computador ou criar um novo
documento. Os arquivos podem ser em qualquer formato e no tamanho até 25MB.
No momento da submissão é importante fazer uma descrição do arquivo, pois ajuda
na identificação do mesmo.

Além disso, se o documento estiver numa versão

editável é possível a algum participante modificar o arquivo e postá-lo novamente,
favorecendo uma aprendizagem colaborativa.
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Na opção Documento é disponibilizada uma área de texto para a criação de
um documento colaborativo, quando os participantes podem construir um texto em
conjunto. Entretanto, há uma limitação nesse recurso, uma vez que só é permitido
texto com poucos recursos visuais, como: negrito, itálico, sublinhado, listas,
marcações e destaque, o que acaba prejudicando uma colaboração mais eficaz.
Outro recurso é a criação de eventos que permite que várias pessoas fiquem
sabendo de um evento que acontecerá ao mesmo tempo. Os professores podem se
valer desse recurso para convidar os participantes dos grupos a comparecerem a
palestras, exposições, filmes, peças teatrais, etc. Ao receberem a notificação do
evento os membros têm a opção de participar, talvez ou recusar, além de comentar
o evento. Essas informações são importantes para a organização da atividade.
Na área de fotos e vídeos é possível criar álbuns por áreas temáticas, a partir
da disponibilização das imagens e vídeos, o que facilita um trabalho com assuntos
específicos.
Outra importante opção dentro dos grupos é a criação de Perguntas.
Segundo Chagas e Linhares (2014, p. 307):

Durante a criação da pergunta pode optar por permitir que os outros
membros adicionem uma nova opção de resposta da pergunta ou
não. Este recurso pode ser utilizado de forma colaborativa em que
pode criar a pergunta e solicitar que os membros coloquem as
opções de respostas, seria criar de forma colaborativa um
questionamento que seria respondido por eles.

A criação de perguntas é um modo interessante de envolver os alunos em
uma participação colaborativa, pois essa opção pede uma resposta, colocando o
aluno em posição atuante dentro do grupo.
Por isso, percebo a importância do conhecimento do docente desse ambiente
virtual para que possa aproveitar da melhor maneira os recursos que os grupos
oferecem com vista ao trabalho colaborativo, tendo um envolvimento na criação e
administração dos grupos.
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1.5 O Facebook e o processo ensino-aprendizagem: o que dizem as
pesquisas?
Durante o desenvolvimento desse trabalho, foi importante realizar um
levantamento de pesquisas científicas sobre a relação do Facebook com o campo
educacional, visando tecer diálogos com autores que tratam do assunto, conhecer
pesquisas desenvolvidas sobre o tema, trabalhos acabados, livros escritos.
O levantamento bibliográfico foi muito importante para o cenário investigativo
a medida que possibilitou a reflexão sobre meu trabalho, abrindo meus horizontes
para a pesquisa, permitindo um olhar contextualizado a partir do olhar do outro.
Além disso, contribuiu para que eu pudesse sintetizar estudos já realizados sobre o
Facebook e a Educação, buscando demonstrar a importância da pesquisa que aqui
propus e realizei.
Como o tema central da minha pesquisa é a relação entre professores e
alunos do Ensino Médio e o uso das tecnologias digitais, mais especificamente do
Facebook e o processo de ensino-aprendizagem, realizei um levantamento de
pesquisas científicas referente ao assunto, focalizando os objetivos desses estudos,
as metodologias utilizadas e os resultados alcançados. Para isso, foi feito um recorte
temporal delimitando as pesquisas realizadas entre os anos de 2011 a 2015.
Iniciei o movimento de busca no banco de teses e dissertações da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no Scielo
e no Banco de Dados da ANPED, estabelecendo como foco o site de redes sociais
Facebook e sua relação com o cenário educativo.
Neste processo de busca foram utilizadas palavras-chave como: Facebook e
Educação; Facebook e Ensino Médio; Facebook e Aprendizagem e Facebook e
Professor. Foram encontradas duas produções acadêmicas, sendo uma dissertação
e uma tese, sete artigos científicos e dois livros. Para uma melhor visualização,
apresento nos quadros abaixo os trabalhos encontrados. Inicio com as produções
acadêmicas.
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Quadro 2 – Produções Acadêmicas que tratam sobre o Facebook e o Processo
Ensino-aprendizagem
Autor/ano

Título

Instituição

Dissertação/Tese:
área

COUTO JUNIOR,

Cibercultura, Juventude

Universidade do

Dissertação:

Dilton Ribeiro do

e Alteridade:

Estado do Rio de

Educação

2012

aprendendo-ensinando

Janeiro

com o outro no
Facebook.
MEISTER, Izabel

A Tecitura do

Universidade

Tese: Educação, Arte

Patricia

Conhecimento nas

Presbiteriana

E História Da Cultura

2012

Redes Sociais: habitat

Mackenzie

nas inteligências
coletivas
Fonte: elaborado pela pesquisadora

A dissertação de Couto Júnior (2012) intitulada Cibercultura, Juventude e
Alteridade: aprendendo-ensinando com o outro no Facebook, traz como temática a
relação de jovens usuários do Facebook com os saberes que circulam na referida
interface. O autor busca as contribuições de autores como André Lemos, Lúcia
Santaella, Pierre Lévy e outros. Do campo que interseciona educação e
comunicação, apresenta autores como Nelson Pretto, e Maria Helena Bonilla para
auxiliá-lo a responder as seguintes questões que nortearam o seu estudo: de que
formas os jovens estão interagindo nesta interface? Quais as potencialidades
comunicacionais e interativas deste software na constituição de suas redes sociais?
Como

o

Facebook

vem

sendo

utilizado

nas

práticas

comunicacionais,

potencializando a interseção entre o espaço físico e o espaço eletrônico? Como as
instituições educacionais aparecem nos registros dos sujeitos no Facebook? Quais
relações de ensino-aprendizagem os sujeitos estabelecem com outros usuários?
Além desses autores, Couto Júnior (2012) busca ainda as contribuições de
autoras como Maria Teresa de Assunção Freitas, Edméa Santos, Sônia Kramer e
Rita Ribes que dialogam com grande conhecimento sobre a perspectiva históricocultural, também adotada na minha pesquisa.
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Embora a pesquisa do autor tenha como base a etnografia virtual ou
netnografia20 e a minha tenha como campo o ambiente escolar, é possível encontrar
pontos comuns de interesse, uma vez que uma das questões norteadoras do autor é
sobre as relações de ensino-aprendizagem que os sujeitos estabelecem com outros
usuários do Facebook.
Assim, há algumas aproximações entre o estudo realizado por Couto Junior
(2012) e minha pesquisa, uma vez que ambas experiências são realizadas com
jovens e suas relações com o Facebook. A pesquisa apresentada por Couto Júnior
(2012) revela a importância da dinâmica cibercultural do Facebook na constituição
dos processos de ensino-aprendizagem interativos e co-autorais, que colocam em
xeque as práticas educativas individuais e autorais próprias da cultura tipográfica. A
partir dos resultados, o autor reflete sobre a relevância da criação de metodologias
de ensino baseadas numa perspectiva alteritária, considerando as dinâmicas da
interação e da colaboração, próprias da cibercultura.
A Tecitura do Conhecimento nas Redes Sociais: habitat nas inteligências
coletivas21 é o título da tese de Meister (2012). A pesquisa tem um caráter qualitativo
e trabalha com três eixos norteadores: o conhecimento, a inteligência coletiva e a
complexidade. Utiliza-se da etnografia virtual para acompanhar os registros de
grupos no Facebook.
A pesquisa revelou que este espaço das redes sociais é predominante social
e pode se configurar como um espaço de criação e aquisição de conhecimento. A
autora aponta no sentido de que neste âmbito o conhecimento é próprio da rede,
constituído a partir da imbricação entre o conhecimento e as inteligências coletivas
que se tornam parte de um processo baseado em conexão. Assim, chama este
fenômeno de tecitura por envolver, além dos interagentes e os contextos, a relação
entre convergência e expansão determinada pelo Estado de Relevância. Acredita
que esta é a principal descoberta desta tese. A tecitura do conhecimento nas redes

20

Segundo Braga (2006, p. 4), o neologismo netnografia (nethnography = net + ethnography) foi
originalmente cunhado por um grupo de pesquisadores/as norte americanos/as, Bishop, Star,
Neumann, Ignacio, Sandusky & Schatz, em 1995, para descrever um desafio metodológico: preservar
os detalhes ricos da observação em campo etnográfico usando o meio eletrônico para “seguir os
atores”.
21
Embora eu tenha realizado uma busca intensiva pela tese na internet, encontrei somente o resumo
da mesma, mas procurei citá-la por acreditar na sua importância para o aprofundamento dos estudos
sobre o assunto.
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sociais: habitat das inteligências coletivas revela uma perspectiva própria da
importância das redes sociais frente ao conhecimento contemporâneo.
A seguir, apresento e comento os artigos encontrados em periódicos que
compuseram os resultados da pesquisa nos bancos de dados.
Quadro 3 – Artigos que tratam sobre o Facebook e o Processo EnsinoAprendizagem
Autor(es)
/Instituição/ano
RABELLO, Cíntia
Regina Lacerda
UFRJ
2015
DIAS, Cristiane
COUTO, Olivia
Ferreira do
UNICAMP
2011
AMANTE, Lúcia
Universidade Aberta,
Portugal
MARQUES, Helena
Agrupamento de
Escolas Zona Urbana
de Viseu, Portugal
CRISTOVÃO, Maria
do Rosário;
Agrupamento de
Escolas Manuel
Teixeira Gomes,
Portugal
MENDES, Sandra
Escola Básica e
Secundária da
Bemposta, Portugal
OLIVEIRA, Paula
Agrupamento de
Escolas Latino
Coelho, Portugal
2014

Título

Local de publicação

Local de busca

Interação e
Aprendizagem em Sites
de Redes Sociais: uma
análise a partir das
concepções SócioHistóricas de Vygotsky
E Bakhtin.

Revista Brasileira
Linguística Aplicada

Scielo

As Redes Sociais na
Divulgação e Formação
do Sujeito do
Conhecimento:
compartilhamento e
produção através da
circulação de ideias

Revista Linguagem
em (Dis)curso

Scielo

Revista Educação,
Formação &
Tecnologias

Capes

Jovens e Processos de
Construção de
Identidade na Rede: o
caso do Facebook
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MINHOTO, Paula;
Escola Secundária/3
Abade de Baçal,
Portugal
MEIRINHOS, Manuel
Instituto Politécnico
de Bragança- Escola
superior de
Educação, Portugal
2011
BONA, Aline Silva de
BASSO, Marcus
Vinicius de Azevedo;
FAGUNDES, Léa da
Cruz
UFRGS
2013
MARGARITES, Ana
Paula Freitas
SPEROTTO, Rosária
Ilgenfritz
UFPel
2011
LAPA, Andrea
Brandão UFSC
COELHO, Isabel
Colucci
UFSC
SCHWERTL, Simone
Leal
FURB

As Redes Sociais na
Promoção da
Aprendizagem
Colaborativa: um estudo
no Ensino Secundário

Facebook: Um Espaço
de Aprendizagem
Digital Cooperativo de
Matemática

Subjetividade em Rede:
novos modos de ser
aluno e professor
através das redes
sociais da internet

As Redes Sociais como
um espaço público
educador

Revista Educação,
Formação &
Tecnologias

Capes

Revista Thema

Capes

34ª reunião da
ANPED

ANPED

37ª reunião da
ANPED

ANPED

2015
Fonte: elaborado pela pesquisadora

O artigo de Rabello (2015), Interação e Aprendizagem em Sites de Redes
Sociais: uma análise a partir das concepções Sócio-Históricas de Vygotsky e
Bakhtin, revelou-se como um importante estudo, uma vez que este trabalho se
aproxima muito do meu objeto de investigação e da concepção de pesquisa por mim
utilizada. Isso porque a autora

tem como objetivo refletir sobre como as

contribuições das concepções histórico-culturais de Vygotsky e de Bakhtin relativas
à atitude responsiva, dialogismo, zona de desenvolvimento proximal e conceitos
espontâneos e científicos podem trazer luz aos processos de interação, colaboração
e aprendizagem no Facebook, de forma a contribuir para a realização de processos
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educacionais em contextos digitais que conduzam a uma maior participação e
construção colaborativa do conhecimento.
O artigo relata um estudo exploratório com o objetivo de refletir sobre a
utilização do Facebook no ensino de língua inglesa na educação de nível superior,
expandindo as interações realizadas na sala de aula e suas potencialidades para a
aprendizagem colaborativa e em rede. Os sujeitos do estudo compreenderam a
professora-pesquisadora e 57 alunos de um curso de graduação em Relações
Internacionais em uma Universidade Federal, que participaram da disciplina Inglês I
no primeiro semestre de 2012.
Com a finalidade de complementar o conteúdo do curso com recursos
multimídia e permitir uma maior interação entre os alunos, a professora e os
conteúdos, além de ampliarem a prática de comunicação em língua inglesa para
além do espaço físico da sala de aula, foi criado pela professora um grupo fechado
no Facebook. A participação no grupo, contudo, não era obrigatória, sendo que dos
60 alunos inscritos na disciplina, 57 solicitaram a participação no grupo e 46
postaram ao menos uma mensagem no grupo ao longo do semestre.
O artigo foi dividido, segundo a autora, em cinco partes, sendo que a primeira
e segunda partes muito contribuíram para ampliar os estudos da minha pesquisa. A
primeira parte trata da definição de sites de redes sociais e a sua potencialidade
para a aprendizagem colaborativa e em rede. A segunda parte aborda uma revisão
de conceitos da abordagem histórico-cultural, que contribuíram para uma
compreensão do potencial do Facebook no contexto educacional, de forma a
promover um processo de ensino-aprendizagem voltado para a interação entre os
sujeitos e em busca da construção colaborativa do conhecimento.
Segundo os achados da autora, o Facebook mostrou-se como um ótimo
recurso para ampliar e potencializar as interações entre os estudantes, além de ser
um espaço propício para estimular a pesquisa e compartilhar informações para além
da sala de aula.
O artigo de Dias e Couto (2011) é resultado de um estudo realizado na
Universidade de Campinas. Com o título As Redes Sociais na Divulgação e
Formação do Sujeito do Conhecimento: compartilhamento e produção através da
circulação de ideias, o artigo tem como objeto de estudo as redes sociais, a fim de
compreender como, através delas, o sujeito do conhecimento se constitui à medida
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que dá visibilidade/formula/divulga e produz conhecimento. Para as autoras, a
questão que rege o artigo é: “como é que o sujeito aprende e ao aprender se
constitui em sujeito do conhecimento, da arte, da cultura? ”
Utilizando-se da perspectiva metodológica da análise do discurso, que
considera a linguagem em sua materialidade, ou seja, em relação ao processo de
produção da vida em sociedade, tendo o sujeito do conhecimento como um sujeito
histórico, o artigo em muitos momentos dialoga com as ideias de uma concepção
histórico-cultural de pesquisa. As autoras concluem o artigo dizendo que as redes
sociais não são máquinas de aprender, mas que são espaços de identificação do
sujeito, regidos por redes de memória não redutíveis a uma ciência régia.
Jovens e Processos de Construção de Identidade na Rede: o caso do
Facebook é um artigo escrito pelos autores portugueses Amante, Cristovão, Mendes
e Oliveira, em 2014 e que tem como objetivo interpretar e compreender o papel do
Facebook na construção da identidade dos jovens.
Este artigo contribui para a minha pesquisa ao tratar da questão da
construção da identidade juvenil atrelada à alteridade. Ou seja, os autores afirmam
sobre a importância da relação entre o eu e o outro nos sites de redes sociais para a
construção da identidade dos jovens.
Analisando páginas de um grupo de 11 jovens estudantes em Portugal, com
idades entre 12 e 18 anos, foi possível para os autores constatarem que a utilização
das redes sociais por parte dos jovens é tida como um prolongamento da vida offline
e que a construção da identidade no Facebook é baseada em dois pilares:
socialização e identificação. As redes sociais revelaram-se ainda como espaços
privilegiados para a expressão de emoções. Por fim, os autores apontaram de forma
breve sobre a utilização das redes sociais como espaços de aprendizagem informal,
mas também formal, onde há uma participação e envolvimento dos estudantes.
Outro importante estudo que contribuiu para minha pesquisa ao avaliar as
potencialidades do Facebook na promoção da aprendizagem colaborativa foi o
artigo, também escrito em Portugal, As Redes Sociais na Promoção da
Aprendizagem Colaborativa: um estudo no Ensino Secundário. Tendo como autores
Meirinhos e Minhoto (2011), a pesquisa foi realizada com um grupo de 15 alunos do
12º ano do curso Humanístico de Ciências e Tecnologias, na disciplina de Biologia.
O estudo que decorreu durante 10 semanas, utilizou-se do espaço dos fóruns para
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análise das interações colaborativas. Os autores concluem o artigo afirmando que
as redes sociais têm as ferramentas que permitem criar o contexto necessário à
aprendizagem colaborativa a medida em que permitem a partilha de conteúdos em
múltiplos suportes. Além disso, dizem que a familiaridade dos jovens com as redes
sociais poderá facilitar a sua utilização em contextos escolares, pois não é preciso,
para a maioria dos alunos, a aprendizagem inicial, necessária em outras
plataformas.
Facebook: um Espaço de Aprendizagem Digital Cooperativo de Matemática 22
traz como cenário investigativo as aulas de Matemática no Ensino Médio integrado
de informática do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), Campus Osório.
Tomando a cooperação como conceito central e fundamentado nos estudos de Jean
Piaget e em uma concepção pedagógica baseada no diálogo de Paulo Freire, a
pesquisa foi realizada com 26 estudantes.
Teve como objetivo aplicar o conceito de espaço de aprendizagem digital ao
site de redes sociais Facebook, alicerçado no tripé: ações cooperativas entre os
estudantes, método de trabalho colaborativo entre professores e alunos e no
diálogo. Essa pesquisa aponta que é possível se apropriar das redes sociais como o
Facebook como um espaço de aprendizagem digital de Matemática, ou seja, é um
ambiente para aprender a aprender, uma vez que o site proporciona autonomia aos
alunos de se envolverem com atividades e/ou ações dos colegas e construírem
conceitos.
O artigo apresentado na 34ª reunião da ANPED, Subjetividade em Rede:
novos modos de ser aluno e professor através das redes sociais da internet foi
escrito por Margarites e Sperotto (2011).

A pesquisa foi realizada através da

Cartografia, com professores e alunos dos cursos de Bacharelado em Design
Gráfico e Digital da Universidade Federal de Pelotas, em 2010. Entre os achados do
estudo, os autores consideraram que os sites de redes sociais operam não só como
extensão da sala de aula, mas possibilitam aprendizagens com referências de tempo
22

Ao realizar a busca, foram encontrados outros dois artigos semelhantes a este, que relatam a
mesma pesquisa, intitulados: Redes sociais: espaço de aprendizagem digital cooperativo de BONA,
Aline Silva de; FAGUNDES, Léa da Cruz (2013) e Espaço de aprendizagem digital da matemática: o
aprender a aprender por cooperação de BASSO, Marcus Vinicius de Azevedo; BONA, Aline Silva de;
PESCADOR, Cristina Maria; KOEHLER, Cristiane; FAGUNDES, Léa da Cruz (2013). Por tratarem da
mesma pesquisa não serão comentados.
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e espaço diferentes dos instituídos, viabilizando outros modos de ser estudante e
professor.
As redes sociais como um espaço público educador é outro artigo
apresentado na ANPED, na 37ª reunião, escrito por Lapa; Coelho e Schwertl (2015).
Essa pesquisa buscou refletir acerca da formação crítica nas redes sociais,
procurando compreender como as pessoas se comunicam e se articulam, e se,
através desses novos modos de interação social, formam vínculos, negociam as
suas diferenças. Os autores, em suas considerações finais, defendem que os
professores são sujeitos formados criticamente e não atuam como meros
reprodutores e por isso, são capazes de encontrar as brechas de ação no sistema e
configurar, assim, um espaço de possibilidades de transformação.
Quadro 4 – Livros que tratam sobre o Facebook e o Processo de EnsinoAprendizagem
Autor
PORTO, Cristiane;
SANTOS, Edmea.
COUTO JUNIOR,
Dilton Ribeiro do

Título

Editora

Ano de publicação

EDUEPB

2014

Paco Editorial

2013

Facebook e educação:
publicar, curtir,
compartilhar.
Cibercultura, Juventude
e Alteridade:
aprendendo-ensinando
com o outro no
Facebook

Fonte: elaborado pela pesquisadora.

O livro Facebook e Educação: publicar, curtir, compartilhar, organizado por
Porto e Santos (2014) é o resultado de um feliz encontro entre autores brasileiros e
portugueses que atuam em Programas de Pós-graduação no Brasil e em Portugal.
A necessidade de compreender como as tecnologias digitais e a mobilidade ubíqua
podem contribuir para a formação docente e o desenvolvimento de práticas
educativas originou a ideia do livro. O livro foi dividido em duas partes
nomeadamente: Parte 1- Facebook: potenciais sociotécnicos e educacionais,
espaço de subjetivação, sociabilidade e diferença e Parte 2- Facebook: usos no
Ensino superior e na formação continuada de professores.
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Embora o livro em seu todo tenha sido muito rico, contribuindo para ampliar
meu entendimento sobre o assunto, destaco alguns textos que contribuíram de
forma mais direta para a minha pesquisa, auxiliando inclusive na escrita do subtítulo
1.2 do Capítulo 1- No que você está pensando?: o site de redes sociais Facebook.
Um primeiro texto utilizado foi o da Lúcia Amante (UAB-PT), Facebook e
novas sociabilidades: contributos da investigação. Nesse texto, a autora apresenta o
Facebook como um locus investigativo de aspectos relacionados ao comportamento
humano, constituindo-se como uma base de dados da atividade social facilmente
acessível e que atravessa diferentes países, culturas, extratos sociais, faixas etárias,
crenças religiosas, etc.
O texto escrito por Edvaldo Couto (PPED-UFBA), Pedagogias das conexões:
compartilhar conhecimentos e construir subjetividades nas redes sociais digitais
mostra que estar conectado hoje influencia no modo de ser e viver a vida na
atualidade. Dessa forma, os sujeitos estabelecem laços sociais e pedagógicos
influenciados pela vida online, ficando na fronteira entre o público e o privado,
anonimato e celebridade e entre o ensinar e aprender.
Redes sociais e educação: reflexões acerca do Facebook enquanto espaço
de aprendizagem, de José Antônnio Moreira e Susana Januário (UAB-PT) procura
analisar as possibilidades e potencialidades pedagógicas do Facebook em
diferentes contextos de aprendizagem, apresentando uma reflexão sobre a
aplicabilidade pedagógica do Facebook, uma vez que afirma que o site de rede
social não foi criado com a finalidade de ser um ambiente de aprendizagem.
No texto Uma proposta de uso das redes sociais digitais em atividades de
ensino-aprendizagem: o Facebook como espaço virtual de usos socioeducacionais
singulares, Cristiane de Magalhães Porto (PPED-UNIT) e Edilberto Marcelino da
Gama Neto (PPED-UNIT) apresentam o Facebook como um espaço virtual favorável
ao processo ensino-aprendizagem. Destaque para o subtítulo Facebook: usos
socioeducacionais singulares, quando os autores fazem uma reflexão sobre como as
formas de experimentar os espaços e objetos mudou e consequentemente como o
mundo dos alunos hoje não é mais o mesmo dos alunos da geração passada.
Por fim, o texto de Alexandre Meneses Chagas (UNIT) e Ronaldo Nunes
Linhares (PPED-UNIT) intitulado As interfaces de interação para uma aprendizagem
colaborativa no Facebook busca apresentar aos docentes as possibilidades que o

65

Facebook possui de interações, incentivando a aprendizagem colaborativa e
reflexiva entre alunos e professores. Esse capítulo serviu como um verdadeiro
manual, contribuindo para o meu entendimento sobre como funcionam os grupos no
Facebook e como eles podem ser utilizados como um espaço favorável ao processo
de ensino e aprendizagem colaborativa.
O livro de Couto Júnior (2013) recebe o mesmo nome de sua Dissertação de
Mestrado, Cibercultura, juventude e alteridade: aprendendo-ensinando com o outro
no Facebook. Embora a dissertação do autor já tenha sido comentada anteriormente
nesse capítulo, reafirmo aqui a importância desse trabalho, que recebeu o status de
livro, por ampliar as possibilidades de acesso à leitura a todos do campo da
Educação e àqueles que se interessam por compreender as transformações que a
cultura digital tem trazido aos processos comunicacionais e que tem refletido sobre
as experiências cotidianas e escolares das gerações que já nasceram imersas na
cibercultura.
Tendo como referência a revisão dos trabalhos supracitados, observo que há
um início de um caminhar sobre o assunto que envolve o Facebook como um locus
favorável ao processo de ensino e aprendizagem colaborativa. Como o site de redes
sociais Facebook tornou-se mais popular no Brasil, a partir de 2012, o início dos
estudos ainda é muito recente.
Investigar as formas como o Facebook está sendo usado por professores e
alunos do Ensino Médio, em interface com o processo ensino-aprendizagem
desenvolvidos a partir do site de redes sociais significa levantar questões sobre a
possibilidade de ser o Facebook um ambiente pedagógico propício ao ensinar e
aprender de forma colaborativa.
É neste sentido que a presente pesquisa se envolve, buscando demonstrar a
sua relevância para a Educação, ao tentar compreender quais os usos que
professores e alunos do Ensino Médio de uma escola estadual de São João del-Rei
fazem do Facebook e que relações fazem entre o uso do Facebook e os processos
de ensino-aprendizagem. A imersão no referido campo de pesquisa representa o
contato direto com a realidade que envolve o uso das tecnologias digitais, mais
especificamente do Facebook no ambiente público escolar. Direcionada por esse
olhar é que me conduzo para a apresentação e discussão dos achados da pesquisa
por mim empreendida nos capítulos subsequentes.
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2 CONHECENDO UM POUCO SOBRE O ENSINO MÉDIO, SEUS
PROFESSORES E ALUNOS
Precisamos contribuir para criar a escola que é aventura,
que marcha, que não tem medo do risco, por isso que
recusa o imobilismo. A escola em que se fala, em que se
ama, se advinha, a escola que apaixonadamente diz sim
à vida.
Paulo Freire

O Ensino Médio no Brasil, representado pelos três últimos anos da Educação
Básica, tem na atualidade o grande desafio da permanência dos alunos nos bancos
escolares e a busca de uma identidade, onde esta etapa de ensino não seja vista
somente como um trampolim para a universidade ou a formação profissional.
Atraídos por uma sociedade com estímulos visuais e pela velocidade da
tecnologia digital, a escola parece aos olhos dos alunos sem sentido e ultrapassada.
Torna-se um desafio para os educadores tornar o processo de ensino-aprendizagem
significativo, com experiências, relações, conhecimentos que façam sentido para a
vida do educando.
Nessa perspectiva, o desafio atual do Ensino Médio é não só o da
permanência dos jovens nas escolas, formando-os para continuar os estudos no
ensino superior e prepará-los para o mercado de trabalho, mas acima de tudo, a
formação de uma nova geração capaz de pensar com autonomia, criticar, criar, e de
buscar novos e melhores caminhos.
Na tentativa de entender o perfil dessa etapa escolar na atualidade, este
capítulo busca refletir sobre o funcionamento do Ensino Médio no Brasil. Ao falar
sobre essa etapa escolar, torna-se também importante abordar sobre seus principais
atores, professores e alunos, sujeitos de direitos e deveres e que juntos procuram
achar caminhos para uma aprendizagem colaborativa e significativa.

2.1 O Ensino Médio no Brasil

Com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.º
9.394/96, o “Ensino Secundário” recebeu a denominação de Ensino Médio, não
sendo obrigatório e destinado aos jovens de 15 a 17 anos, egressos do Ensino
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Fundamental, passando a contar com uma estrutura curricular única em todo o
território nacional. Assim, o Ensino Médio passa a ser a última etapa da Educação
Básica, que é composta também pela Educação Infantil e Ensino Fundamental. Essa
lei acrescenta que o poder público viabilizará e estimulará a permanência e o acesso
do aluno trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre
si. (Artigo 37, §2º da Seção V). A partir da Emenda Constitucional n. 59/200923 a
oferta do Ensino Médio no Brasil passou a ser obrigatória, devendo ser
preferencialmente frequentada por alunos entre 15 a 17 anos. A oferta dessa
modalidade de Ensino cabe prioritariamente aos Estados e Distrito Federal
(AUDITORIA COORDENADA EDUCAÇÃO, 2014).
A aprovação da Emenda Constitucional n. 59, vai ao encontro da Meta 3 do
novo Plano Nacional da Educação (2011-2020), que propõe a universalização do
Ensino Médio para alunos de 15 a 17 anos até 2020, com taxa líquida de 85% de
atendimento para essa faixa etária. Para que este atendimento seja efetivo, é
preciso garantir o acesso à educação de qualidade e atender às necessidades e
expectativas dos jovens brasileiros.
Pensando no Ensino Médio a partir das mudanças feitas pela LDB/96, a
questão da avaliação desse nível de ensino não pode deixar de ser abordada a
partir da introdução do ENEM24, Exame Nacional do Ensino Médio. Os objetivos do
ENEM sofreram modificações desde sua criação em 1998 e, a partir de 2009, o
exame apresenta entre seus objetivos, “promover avaliação do desempenho
acadêmico dos estudantes ingressantes nas Instituições de Educação Superior”
(Inciso VII). Com essa mudança, passa a ser adotado como vestibular unificado para
as universidades federais e a verificar o desempenho acadêmico de jovens e adultos
para a conclusão do Ensino Médio e possível acesso ao Ensino Superior. Assim,
faz-se necessário considerar a perspectiva de continuidade dos estudos na
23

Acrescenta § 3º ao art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para reduzir,
anualmente, a partir do exercício de 2009, o percentual da Desvinculação das Receitas da União
incidente sobre os recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino de que trata o
art. 212 da Constituição Federal, dá nova redação aos incisos I e VII do art. 208, de forma a prever a
obrigatoriedade do ensino de quatro a dezessete anos e ampliar a abrangência dos programas
suplementares para todas as etapas da educação básica, e dá nova redação ao § 4º do art. 211 e ao
§ 3º do art. 212 e ao caput do art. 214, com a inserção neste dispositivo de inciso VI.
24
O ENEM foi instituído pela Portaria n. 438, de 28 de maio de 1998, com os objetivos de conferir ao
cidadão parâmetro para a autoavaliação, com vistas à continuidade de sua formação e à sua inserção
no mercado de trabalho; criar referência nacional para os egressos de qualquer das modalidades do
ensino médio; fornecer subsídios às diferentes modalidades de acesso à educação superior;
constituir-se em modalidade de acesso a cursos profissionalizantes pós médio.

68

Educação Superior, o que acaba por definir o currículo e o direcionamento da
educação nesse nível de ensino.
Quando se reflete sobre o sistema educacional brasileiro, o Ensino Médio
apresenta-se como o nível de ensino que provoca grandes debates e divergências
de opiniões, uma vez que é criticado pela divulgação de ideias como a falta de
interesse por parte dos alunos, a evasão e fracasso escolar, a falta de preparo dos
professores para lidarem com os jovens.
E as controvérsias foram agravadas pela implantação de políticas de
expansão desse nível de ensino. Visto ao longo dos anos como uma etapa de
ensino elitista, onde somente uma pequena parcela da sociedade galgava esse
direito, visando um Ensino Superior, o Ensino Médio ganhou uma nova
caracterização quando as camadas mais populares começaram a acender a ele: o
de formação terminal para a formação para o trabalho. Assim, o Ensino Médio
deixou de ser visto somente como uma porta de entrada para o Ensino Superior e
passou a ser almejado também por aqueles que procuravam uma formação
profissional ou até mesmo um nível de escolaridade para conseguir um emprego.

Para aqueles que trabalham ou para aqueles que conseguem adiar
um pouco mais a inserção no mercado, o Ensino Médio representa
hoje o mínimo denominador comum para se conseguir uma inserção
um pouco melhor no mercado de trabalho. [...] Embora saibam que a
escola não lhes garante, necessariamente, o acesso ao universo dos
empregos, especialmente dos empregos regulados, os jovens
preferem, ainda, permanecer na instituição, uma vez que, sem o
mínimo de escolaridade exigida pelo mercado, suas chances seriam
ainda mais reduzidas (CORROCHANO, 2014, p. 220-221, grifos da
autora).

O Ensino Médio brasileiro ainda não conseguiu ter sua identidade definida.
Este nível de ensino, que se encontra entre o Ensino Fundamental e o Ensino
Superior, é visto por alguns como uma etapa de transição para a Universidade e por
outros como uma preparação para a atuação qualificada no mundo do trabalho. “A
LDB 9.394/96 apresenta o Ensino médio como um nível de ensino intermediário,
situado entre o ensino fundamental e a educação superior, o que indica que este
nível de ensino precisa definir sua finalidade” (CAMARGOS e RIOS, 2012, p. 04).
Diante das funções que lhe foram atribuídas, não há dúvidas do caráter
marcadamente propedêutico a ele associado.
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A visão do nosso sistema escolar organizado por etapas acaba por
hierarquizar os tempos humanos, fazendo com que a Educação Infantil só tenha
sentido como preparação para o Ensino Fundamental. Essa etapa de Ensino é vista
como uma preparação para o Ensino Médio e este para a Universidade. As
consequências dessa forma de organização escolar são sérias, pois “as idades,
tempos da vida, carecem de sentido por si mesmas, logo, tempos humanos
desfigurados sem direito à especificidade do viver, pensar, formar de cada tempo
humano” (ARROYO, 2014, p. 71). Nessa forma de organização, não é levada em
conta a especificidade dos tempos humanos de formação dos educandos, sendo
consideradas somente as habilidades a serem dominadas para o nível seguinte de
escolaridade.
Acredito que a Educação somente será inovadora se conseguir modificar
essa estrutura organizada em etapas, hierárquica, que não considera os níveis do
desenvolvimento humano. Assim, o Ensino Médio deve ser visto não somente como
uma formação intelectual-cognitiva, mas também como uma oportunidade de
construção de identidades e de elaborações de projetos de vida. Essa premissa é
referendada pela LDB 9.394/96 que define como finalidade do Ensino Médio
promover além do aperfeiçoamento de conhecimentos do Ensino Fundamental e a
preparação para o trabalho, o aprimoramento do aluno enquanto pessoa humana.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio de 2012 (DCNEM) vem
reforçar o que afirma a LDB/96 quando diz em seu artigo 5º:

O Ensino Médio em todas as suas formas de oferta e organização,
baseia-se em:
I - formação integral do estudante.
[...]
V - indissociabilidade entre educação e prática social, considerandose a historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos do processo
educativo, bem como entre teoria e prática no processo de ensinoaprendizagem;
[...]
VII - reconhecimento e aceitação da diversidade e da realidade
concreta dos sujeitos do processo educativo, das formas de
produção, dos processos de trabalho e das culturas a eles
subjacentes (BRASIL, 2012).

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Resolução
CNE/CEB n.2, de 30 de janeiro de 2012), um documento fundamental para
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orientação das propostas curriculares, traz um grande avanço ao reconhecer
professores e alunos como agentes ativos na produção do saber, sujeitos da ação
educativa e como agentes de transformação das instituições de ensino e de suas
comunidades. Dessa forma, colocar em prática as determinações das novas
Diretrizes Curriculares significa realmente

desenvolver um trabalho de FORMAÇÃO HUMANA que contemple a
totalidade dos nossos jovens estudantes. Nossas realizações como
docentes passam pelo conhecimento amplo sobre eles e elas. É a
realização de um preceito básico da antropologia: SE QUEREM OS
COMPREENDER, É NECESSÁRIO CONHECER. E, da mesma
forma, reconhecer experiências, saberes e identidades culturais é
condição para o relacionamento e o diálogo (DAYRELL E
CARRANO, 2014, p. 103, grifos dos autores).

Um primeiro passo para tornar essa afirmação real é procurar compreender
que a relação dos jovens com as instituições de ensino não se explica em si mesma,
ou seja, os problemas não estão centrados nos jovens alunos, nem apenas na
escola ou em seus professores. É preciso parar de buscar “culpados” e entender
que a instituição escolar e os atores que lhe dão vida são parte integrante da
sociedade e expressam, de alguma forma, os problemas e desafios sociais mais
amplos. (DAYRELL E CARRANO, 2014). Dessa forma, o princípio da reciprocidade
deve estar presente na relação professor e aluno uma vez que ambos desejam ser
reconhecidos pelos seus esforços.

Além disso, a instituição de Ensino Médio

necessita valorizar e efetivar a educação de qualidade para todos, estabelecendo
um currículo relacionado aos interesses dos jovens alunos. A escola de nível médio
precisa ser capaz de buscar novas situações de aprendizagem a partir de inovações
frente às condições colocadas pelo momento presente.
O Ensino Médio poderá sofrer grandes modificações em sua estrutura
curricular e pedagógica em 2017. Isso porque o Governo Federal visa reformulações
em seu formato e conteúdo pedagógico, previstos na Medida Provisória (MP) nº
746 de 22 de setembro de 201625.
A MP 746, que terá força de lei na data de sua publicação e prazo de até 120
dias para aprovação no Congresso, foi recebida com grande surpresa e indignação
pela população devido à grandes mudanças que faz na Lei de Diretrizes e Base da
25

A
Medida
Provisória
746/2016
pode
ser
lida
na
íntegra
em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv746.htm. Acesso em nov. 2016.
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Educação, LDB 9394/96, sem ter havido uma consulta popular e às entidades
educacionais.
Com relação ao currículo, penso que a MP empobrece o Ensino Médio ao
retirar a obrigatoriedade das disciplinas de Artes, Educação Física, Sociologia e
Filosofia. Compreendo que parte significativa do desenvolvimento educacional,
social, cognitivo e afetivo dos alunos não será contemplada, comprometendo a
formação humanística dos jovens.
A dicotomia entre formação geral humanística e a profissional é tema da MP,
que propõe a separação da base comum nacional e as áreas de ênfase do
conhecimento: linguagens, matemática, ciências humanas e naturais do ensino
técnico profissional. Neste sentido, a MP rompe com uma grande conquista da
educação, as concepções trazidas pelas diretrizes curriculares nacionais do Ensino
Médio e da Educação Técnica profissional, que defendem a integração dos
currículos escolares, sem distinção de blocos visando a articulação entre diferentes
campos de saberes específicos.
Dessa forma, o governo federal revogou as resoluções do CNE/CEB 2/201226,
repassando ao MEC, por meio do § 2º do art. 36 (versão da MP) o poder supremo
para emanar as diretrizes que devem pautar a construção dos “projetos de vida” dos
estudantes e sua “formação sob os aspectos cognitivos e socioemocionais”.
Reforçando a concepção alienadora da formação da juventude do Ensino
Médio, as únicas disciplinas a serem ministradas obrigatoriamente nos três anos do
Ensino Médio serão a Língua Portuguesa e a Matemática. Coincidência ou não,
essas são as disciplinas avaliadas nas avaliações externas nacionais e
internacionais.
A Língua inglesa será colocada como obrigatória para o currículo a partir do
6º ano do Ensino Fundamental. Acredito que tal iniciativa pode ser um retrocesso
nos direitos dos estudantes, principalmente para aqueles que moram em áreas de
fronteiras com países sul-americanos de língua espanhola e para toda a população
brasileira que almeja uma união sociocultural mais ativa em nosso continente.
Com relação a expansão da carga horária há uma previsão de ampliação da
carga horária de 800 horas para 1.400 horas, tornando o Ensino Integral. Para isso,
26

Resolução do CNE/ CEB, de 30 de janeiro de 2012 na íntegra consultar:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=9864-rceb00212&Itemid=30192. Acesso em nov. 2016.
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a reforma prevê o repasse de recursos da União diretamente às escolas que
implementarem o currículo mínimo e o ensino em tempo integral. Entretanto, há que
se questionar a garantia de que os recursos seguirão de fato para as escolas e em
que quantidade, uma vez que o 2º parágrafo do Art. 6º da MP diz que: “A
transferência de recursos será realizada anualmente, a partir de valor único por
aluno, respeitada a disponibilidade orçamentária para atendimento, a ser definida
por ato do Ministro de Estado da Educação”.
Em um contexto geral, a MP 746, que prevê contratar professores por notório
saber, se mostra estritamente alinhada com outras iniciativas do governo federal
como a PEC 55/2016, que prevê reforma da previdência, flexibilização e redução de
direitos trabalhistas, comprometendo não só os estudantes, mas também os
trabalhadores da educação. Conquistas da Constituição de 1988 e da LDB 9394/96
vão por terra ao flexibilizar a habilitação profissional dos trabalhadores em
Educação. Aliado a isso está o risco de privatização das escolas públicas e de
terceirização de seus profissionais por meio de Organizações Sociais de direito
privado.
Outros artigos da LDB 9394/96 serão modificados com a aprovação da MP
746. Infelizmente não é possível a análise de cada um deles, uma vez que não é
esse o foco principal dessa pesquisa. Mas muito há que se pensar e refletir sobre
uma medida provisória que não tem suas bases pautadas em discussões populares
e com entidades educacionais, bem como não contempla o ensino noturno, não
aborda questões indispensáveis à qualidade da educação como por exemplo, o
número de alunos por sala, a formação e valorização dos profissionais da educação,
dentre outras.
Vários

movimentos

estudantis

e

de

instituições

educacionais

vem

acontecendo desde a publicação da medida provisória, na busca de uma abertura
de um debate amplo e democrático entre a sociedade e os representantes do
governo a respeito do tema e o resguardo de direitos que foram conquistados
através de lutas e debates ao longo dos anos. Compartilho a ideia de que as
verdadeiras leis são as feitas pelo povo e para o povo.
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2.2 Professor do Ensino Médio: afinal, quem é esse sujeito?
Ao refletir sobre quem é o professor do Ensino Médio, percebo que o mundo
moderno pede do educador habilidades e conhecimentos que não eram exigidos em
tempos atrás. O desafio hoje está na necessidade de formar professores críticos,
que saibam reconhecer os caminhos do futuro e compreender os tempos atuais que
geram expectativas nas novas gerações. Há algum tempo, para ser considerado um
bom professor bastava ter vocação.

Era comum ouvir no discurso popular

afirmações como: “É preciso ter vocação para ser professor”, “Ela nasceu com
vocação para ser professora”, quando se tratava de alguém querer seguir a
profissão docente.
Aliada à ideia de profissão como vocação, está o processo de feminização do
magistério, contribuindo para a desvalorização da profissão docente na sociedade
brasileira. Nas palavras de Afonso (2007, p. 6):
[...] os saberes exigidos para este trabalho são atribuídos à mulher
como “dons naturais”. O entendimento comum é de que a mulher,
que nasce com o “dom da maternidade” e é a primeira responsável
pela educação de seus/suas filhos/as, é a pessoa ideal para ser
também a mãe dos filhos dos outros na escola, instituição que é
considerada a extensão do lar.

Uma vez que a profissão foi historicamente entendida como vocação e dons
naturais do sexo feminino, baseou-se nessa premissa para justificar os baixos
salários pagos.
Além disso, no decorrer do tempo, passou-se a atribuir menos importância à
profissão docente, a partir do momento em que os professores deixaram de produzir
conhecimentos para reproduzir conteúdos descritos em livros didáticos. Em
contrapartida, outras profissões foram surgindo a cada momento, com salários mais
atrativos, contribuindo também para a desqualificação da carreira docente. Por
último, o fato das Universidades estabelecerem critérios menos rigorosos para o
ingresso nos cursos de Licenciatura contribuiu para que esses cursos sejam vistos
como mais fáceis e logo menos importantes.
Assim, o que se percebe é que o futuro professor antes de ingressar na
profissão docente, ainda na faculdade já se sente inferiorizado. E os reflexos da
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descrença com a profissão docente começam a aparecer através da falta de sujeitos
interessados no magistério.
Segundo o Censo Escolar de 2013, 51,7% dos professores do Ensino Médio
não tem licenciatura na disciplina em que dá aulas, ou seja, mais da metade dos
professores do Ensino Médio não são habilitados para ministrar aulas dos conteúdos
com os quais trabalham. Esses casos são permitidos pelo MEC (Ministério da
Educação). Ainda mais preocupante são os outros 22 professores (1%) que estão
nas salas do Ensino Médio e não possuem nenhuma licenciatura. São profissionais
formados em outras áreas que estão nas salas de aula. Essa situação é comum nos
contratos temporários, quando há falta de profissional habilitado.
Por isso, são metas do PNE (Plano Nacional de Educação/ 2011-2020) a
formação e a valorização do professor como pode ser visto nos itens seguintes:

13- Elevar a qualidade da educação superior pela ampliação da
atuação de mestres e doutores nas instituições de educação superior
para 75%, no mínimo, do corpo docente em efetivo exercício, sendo,
do total, 35% doutores.
14- Elevar gradualmente o número de matrículas na pósgraduação
stricto sensu de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e
25 mil doutores.
15- Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, que todos os professores da
educação básica possuam formação específica de nível superior,
obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que
atuam.
16- Formar 50% dos professores da educação básica em nível de
pós-graduação lato e stricto sensu, garantir a todos formação
continuada em sua área de atuação.
17- Valorizar o magistério público da educação básica a fim de
aproximar o rendimento médio do profissional do magistério com
mais de onze anos de escolaridade do rendimento médio dos demais
profissionais com escolaridade equivalente (PNE, 2011 a 2020).

Em relação à formação na área específica dos professores do Ensino Médio
(meta 15), o PNE propõe que até 2024 100% dos docentes tenham uma licenciatura
na área que atuam, conforme figura a seguir.
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Figura 3- Comparativo da porcentagem de professores do Ensino Médio
que tem licenciatura na área que atuam em 2013 e a meta para 2024

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar. Elaborado
por Todos pela Educação.

A partir desses dados, fica clara a necessidade urgente no investimento na
formação de professores. Formação esta que precisa ter como base a qualidade e a
responsabilidade das universidades, que necessitam colocar como prioridade em
suas agendas a análise dos currículos das licenciaturas, que devem tratar
diretamente das práticas de ensino e se aproximarem mais da realidade das escolas
públicas. A formação continuada deve ser vista como um campo de reflexão sobre a
prática e não somente como um meio para suprir as falhas da formação inicial. Nas
palavras de Gadotti (2003, p. 31):

Para nós, a formação continuada do professor deve ser concebida
como reflexão, pesquisa, ação, descoberta, organização,
fundamentação, revisão e construção teórica e não como mera
aprendizagem de novas técnicas, atualização em novas receitas
pedagógicas ou aprendizagem das últimas inovações tecnológicas.

Destaco a meta 17 do PNE que trata sobre valorização profissional,
considerando interessante observar o comparativo entre o salário dos professores
com outros profissionais cuja escolaridade é equivalente, demonstrando a
desvalorização profissional da carreira docente e a ideia de vocação dos
professores.
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Figura 4- Comparativo do rendimento médio dos professores de
Educação Básica em relação ao rendimento médio dos demais
profissionais com a mesma escolaridade.

Fonte: IBGE/Pnad. Elaboração: Todos pela Educação.

Essa diferença salarial entre docentes e demais profissionais com mesmo
nível de escolaridade é inaceitável. É preciso que salário e carreira da área
educacional sejam mais atraentes para ter pessoas dispostas a seguirem os passos
do magistério. Penso que elevar os salários seja mais uma opção política do que
técnica, mas isso requer uma mudança de paradigmas, em passar a ver a Educação
como a principal fonte sustentável de desenvolvimento econômico e social de um
país.
O MEC, numa tentativa de incentivar os jovens a seguir a carreira docente,
criou um Programa chamado Seja um professor27, cujo lema é: “Venha construir um
país mais desenvolvido, mais justo, com oportunidades para todos”. Embora as
oportunidades dadas aos professores não sejam objeto de discussão nessa
pesquisa, não posso deixar de relacionar a questão salarial dos docentes e o lema
da campanha. Como ingressar na carreira docente para construir um país mais
desenvolvido, mais justo e com oportunidades para todos, se essa realidade não
começa a se concretizar pela carreira docente?
Diante de tantas adversidades, eu questiono quais razões motivam a escolha
da profissão docente? Segundo Arroyo (2008, p.38):

Escreve-se muito sobre o professor que queremos, sobre como
formá-lo e assumi-lo, como se estivéssemos diante de um
profissional sem história. Um modelo novo a ser feito e programado.
Um profissional que podemos fazer e desfazer a nosso belprazer;
27

http://sejaumprofessor.mec.gov.br/
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com novos traços definidos racionalmente pelas leis do mercado,
pelas novas demandas modernas. Ou até pensamos podermos ser o
professor que queremos, que sonhamos. É só constituí-lo em
constituintes. Programá-lo, discutir seu perfil progressista, crítico.
Tracemos um novo perfil e ele se imporá como um modo de ser
daqui pra frente... [...] Ignora-se que o ofício de mestre em educação
primária, fundamental, básica carrega uma longa história. É uma
produção social, cultural que tem sua história.

Ancorada nas reflexões de Miguel Arroyo, a construção da resposta dessa
questão perpassa o íntimo de cada um, a sua história de vida, onde residem as
razões de suas escolhas e uma vez que a profissão docente tem grande relevância
social, optar por ser professor deve ser uma escolha consciente pois “escolher a
profissão de professor não é escolher uma profissão qualquer” (GADOTTI, 2003,
p.4).
A docência, assim como toda ação humana é dotada de sentidos, interesses,
motivações e por isso os sentidos construídos sobre a docência podem variar, desde
considerá-la como uma profissão importante quanto um trabalho pesado e ruim. A
visão que cada professor tem da sua profissão refletirá diretamente na sua postura
diante do ensino. Assim, teremos os professores desgastados, entristecidos, que
não mais acreditam em sua profissão, mas também professores motivados, que
acreditam na educação enquanto instrumento de luta social. Nesse sentido valho-me
das palavras de Cunha:
A forma de ser do professor é um todo e dependente, certamente, da
cosmovisão que ele possui. Não sei até que ponto é importante ou
possível classificar as atitudes dos professores. Até porque também
elas, como fruto da contradição social, nem sempre apresentam
formas lineares e totalmente coerentes com uma corrente filosófica.
É inegável, porém, que a forma de ser e de agir do professor revela
um compromisso. E é esta forma de ser que demonstra mais uma
vez a não-neutralidade do ato pedagógico (CUNHA, 1998, p.70).

Além disso, a relação afetiva do professor do Ensino Médio com a escola e
com os alunos dependerá do tempo de permanência do professor na escola e com
cada turma, o número de aulas semanais, da rotatividade de professores na escola,
o tipo de contrato, permanente ou temporário e sua capacidade de interagir com os
jovens e outros educadores da escola.
Percebo que no Ensino Médio a socialização é vista como secundária,
diferentemente da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, quando
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a relação entre professor e aluno é colocada em primeiro plano. Segundo Gadotti
(2003) a relação entre professor-aluno passa de uma relação baseada na
afetividade e admiração para uma relação baseada na razão e mediada pelos
conteúdos escolares.

O professor precisa saber, contudo, que é difícil para o aluno
perceber essa relação entre o que ele está aprendendo e o legado
da humanidade. O aluno que não perceber essa relação não verá
sentido naquilo que está aprendendo e não aprenderá, resistirá à
aprendizagem, será indiferente ao que o professor estiver ensinando.
Ele só aprende quando quer aprender e só quer aprender quando vê
na aprendizagem algum sentido. Ele não aprende porque é
“burrinho”. Ao contrário, às vezes, a maior prova de inteligência
encontra- se na recusa em aprender (GADOTTI, 2003, p. 47).

Consequentemente, os conteúdos e as disciplinas são mais facilmente
rejeitados e questionados pelos jovens, o que exige dos professores o domínio de
técnicas que permitam a eles demonstrar os conhecimentos e acabam por criar a
imagem do professor que precisa saber tudo.

O que a escola não conseguiu ainda é romper com essa imagem do
docente “super-homem” e se convencer a formar o jovem oferecendo
a possibilidade da reflexão, onde as perguntas e os questionamentos
são mais valiosos porque permitem a redefinição de conhecimentos
e valores já estabelecidos como verdades, que nem sempre o são
(KRAWCZYK, 2014, p.90).

Em uma sociedade em que o conhecimento é tão efêmero, e tantas
mudanças socioculturais nos afetam, fica difícil pensar em verdades. Não cabe
nesse tipo de sociedade uma aprendizagem vertical, onde o professor é o detentor
do saber e os alunos passivos aprendizes. É preciso investir nas relações humanas.
Como diz Arroyo (2008, p. 54), “podemos aprender a ler, escrever sozinhos,
podemos aprender geografia e a contar sozinhos, porém não aprendemos a ser
humano sem a relação e o convívio com outros humanos que tenham aprendido
essa difícil tarefa”.
Na

sociedade

moderna

é

importante

o

professor

aprender

a

ser

primeiramente um investigador e a plantar a semente da curiosidade e da busca em
seus alunos, bem como ensiná-los de forma crítica a filtrar as informações baseadas
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na ética e a não aceitar todas as informações como verdadeiras e únicas. Nas
poéticas palavras de Gadotti
Espero que o professor de meus filhos e netos “ensine”, no
significado etmológico da palavra. Ensinar vem do latim insignare,
que significa “marcar com um sinal”, indicar um caminho, um sentido.
Um bom professor deve ser um profissional do sentido (GADOTTI,
2013 p. 08).

Dessa forma, é interessante o professor como um problematizador cultivar o
aprender a aprender como um caminho consciente para que a aprendizagem
aconteça num clima de liberdade e questionamento.

2.2.1 O Professor do Ensino Médio: compreendendo-o como sujeito na relação
com o outro
O professor do Ensino Médio carrega consigo o peso da profissão, muitas
vezes precisa atuar em disciplinas para as quais não foi formado, acumular
empregos, além da desvalorização profissional. Em contrapartida experencia o amor
pela profissão, o prazer de estar em contato com pessoas, aprendendo e ensinando.
Neste contexto, quando se pesquisa com professores, algumas questões são postas
em reflexão. Em que momento esse sujeito é visto enquanto pessoa? Como esse
ser se vê, se auto define? Como se relaciona com o outro?
Baseado nos estudos do Círculo de Bakhtin, Sobral (2008) nos diz a respeito
da concepção de sujeito que:

A proposta do Círculo de não considerar os sujeitos apenas como
biológicos, nem apenas como seres empíricos, implica ter sempre
em vista a situação social e histórica concreta do sujeito, tanto em
termos de atos não discursivos como em suas transfigurações
discursivas, sua construção em texto/discurso (SOBRAL, 2008, p.
23).

Para compreender o professor enquanto sujeito ativo e atuante na sociedade,
visto como um ser histórico, com direitos e deveres, é preciso aprender a ouvi-lo,
usar o princípio da alteridade, colocar-se no lugar do outro para entendê-lo melhor, a
partir de sua realidade. “Aprendemos “com” porque precisamos do outro, fazemo-
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nos na relação com o outro, mediados pelo mundo, pela realidade em que vivemos”
(GADOTTI, 2003, p. 47, grifos do autor).
Assim, a pesquisa que ora realizo, baseada nas concepções bakhtinianas, é
fundamentada no princípio de que um sujeito se constitui na e pela linguagem,
através do diálogo responsivo.

Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Através
da palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise,
em relação à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada
entre mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade,
na outra se apoia sobre o meu interlocutor. A palavra é o território
comum do locutor e do interlocutor (BAKHTIN (VOLOCHÍNOV),
2006, p.113).

Dessa forma, a comunicação não é vista como um processo unilateral do
pesquisador para com o sujeito pesquisado e os interlocutores não devem ser
considerados isoladamente, pois eles são os elos do processo comunicativo, assim
como seres constituídos pelas interações sociais das quais participam.
Enfim, pesquisar com o professor é assumir o compromisso com o sujeito
pesquisado enquanto um indivíduo que está na busca de crescimento profissional,
mas também pessoal, que, como um ser inacabado, precisa do outro para se
constituir enquanto sujeito.

2.3 Jovem ou adolescente: discutindo conceitos
Como definir quem é jovem em uma sociedade que valoriza cada vez mais a
permanência na juventude? Em se tratando de pesquisas, qual o termo mais
adequado para tratar os sujeitos da pesquisa: jovem ou adolescente? Há diferenças
no uso dos dois termos? Dentre as diversas questões que se apresentam nas
pesquisas com estudantes do Ensino Médio, essas são algumas delas. Não se trata
apenas de terminologias diferentes, e sim de conceitos, com implicações
específicas.
Para auxiliar nessa discussão é importante recorrer aos campos da Psicologia
e das Ciências Sociais. Segundo Dayrell e Carrano (2014) os conceitos de
adolescência e juventude correspondem a uma construção social, histórica, cultural
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e relacional que foram adquirindo denotações e delimitações diferentes por meio das
mudanças históricas, sociais e temporais. Segundo os autores:

De uma forma genérica, podemos afirmar que, nesse contexto, a
psicologia tende a utilizar a noção de adolescência na perspectiva de
uma análise que parte do sujeito particular e de seus processos de
transformação. Já as Ciências Sociais, em especial a Sociologia e a
Antropologia, tendem a utilizar-se da noção de juventude se
centrando nas relações sociais passíveis de serem estabelecidas por
sujeitos ou grupos particulares nas formações sociais, no processo
de traçar vínculos ou rupturas entre eles (DAYRELL, CARRANO,
2014, p.109).

Ao tratar de pesquisas sobre alunos do Ensino Médio, considero que o termo
juventude melhor se adéqua ao propósito de compreender as construções sociais
advindas das relações entre sujeitos social e historicamente constituídos e por trazer
uma

visão

mais

ampla,

“com

diferenciações

internas

relacionadas

ao

desenvolvimento fisiológico, psíquico e social dos sujeitos nos diferentes estágios
desse momento da vida” (DAYRELL e CARRANO, 2014, p. 109).
Além disso, o uso do termo juventude acarreta um posicionamento político,
buscando dar uma maior visibilidade aos sujeitos nas pesquisas, pois, embora
tenham seus direitos garantidos nas legislações, não os têm na prática. Como afirma
Dayrell e Carrano (2014, p.109):

No Brasil, os jovens ainda que reconhecidos como sujeitos de
direitos na legislação, sofrem com a insuficiência de políticas
públicas que garantam a eles, de fato, a plena cidadania. Nesse
âmbito, reiterar a noção de juventude nas pesquisas e nas ações
públicas é uma forma de dar visibilidade às questões, demandas e
necessidades dos jovens, entendidos de uma forma mais ampla.

Mas afinal o que é ser jovem? Primeiramente é importante não reduzir o
conceito de jovem a uma relação meramente cronológica ou como uma faixa etária
específica. Embora Carrano (2000, p. 12) afirme que “a maneira mais simplista de
uma sociedade definir o que é um jovem é estabelecer critérios para o situar numa
determinada faixa de idade, na qual estaria circunscrito o grupo social da juventude”.
Ao compreendermos o jovem situado entre a criança e o adulto, corre-se o risco de
conceber a juventude como uma etapa transitória da vida, ou seja, um “vir a ser”, um
adulto em devir, negando dessa forma, o jovem como sujeito social em formação.
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Além disso, este é um critério variável e que muda de país para país, ou mesmo
entre regiões. Corroborando com a ideia, Dayrell (2003, p.42) enfatiza que “a
juventude constitui um momento determinado, mas não se reduz a uma passagem;
ela assume uma importância em si mesma”. Compreender a juventude somente pelo
fator etário é reduzi-la pois ela é uma categoria complexa que envolve elementos
relacionados aos campos histórico, econômico e social.
Nesse âmbito, é preciso compreender os jovens enquanto atores sociais,
providos de direitos e legitimados. Isso requer desenvolver procedimentos
metodológicos nas pesquisas no campo da educação que estejam atrelados aos
princípios éticos que fundamentam a categoria juventude com base na perspectiva
histórico-cultural.

2.3.1 Jovem como sujeito da pesquisa

Os estudos voltados para o campo da juventude vêm mobilizando os
pesquisadores nas últimas décadas, tanto no que se refere aos fundamentos da
concepção de juventude quanto no que se diz respeito às políticas públicas e às
práticas pedagógicas.
Ao estudo da juventude, é imprescindível somar-se o reconhecimento de que
o jovem é um sujeito de direitos. Isso implica em reconhecer sua capacidade de
produção simbólica e a constituição das suas representações, isto é, reconhecer o
jovem como produtor de cultura. Segundo Dayrell e Carrano (2014, p.112):

A juventude constitui um momento determinado, mas que não se
reduz a uma passagem. Ela assume uma importância em si mesma
como um momento de exercício de inserção social. Nesse, o
indivíduo vai se descobrindo e descortinando as possibilidades em
todas as instâncias de sua vida, desde a dimensão afetiva até a
profissional.

Dessa forma, a pesquisa com jovens significa mais do que simplesmente
fazer a opção por tê-los como interlocutores no trabalho de campo, implica (re)
pensar os lugares sociais ocupados pelo pesquisador e o outro, jovens, na produção
social do conhecimento. O que significa ter jovens como sujeito de pesquisa? Até
que ponto suas práticas e seus discursos são realmente reconhecidos pelos
pesquisadores? O que está posto em debate é o lugar social que o jovem ocupa na
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produção e na circulação da cultura no tempo presente. Junto a isso é preciso refletir
o papel que os adultos assumem na cultura e na relação com estes jovens.
As questões acima evidenciam que pesquisar com os jovens na atualidade
implica refletir sobre a concepção de juventude e adotá-la como um princípio
norteador de olhares e ações na pesquisa. Nas palavras de Castro (2008, p. 21):

Adotar determinada concepção de infância e de juventude convoca o
pesquisador a assumir as consequências de tal concepção do ponto
de vista da condução do dispositivo de pesquisa, ou seja, articular
consequentemente teoria (quem é a criança?) com metodologia
(como pesquisar crianças e jovens?).

Dessa forma, fica evidente que o texto do jovem tem muito a nos dizer e é
preciso estarmos preparados para ouvirmos suas vozes como oportunidade de
retomarmos, a partir da visão deles, um novo olhar sobre o mundo.

2.3.2 A relação do jovem e as tecnologias digitais na sociedade atual

Se quisermos saber como os jovens se relacionam na contemporaneidade, é
importante pensá-los em um processo contínuo de interação com a cultura
tecnológica digital, onde a cultura é entendida como um modo de relações dos
homens com as coisas do mundo (ARENDT, 1987).
Essa relação cada vez mais íntima entre o sujeito e a tecnologia digital
passou a ser chamada de Cibercultura, (LÉVY, 1997). Segundo Lemos (2003, p.11),
Cibercultura é uma “forma sociocultural que emerge da relação simbiótica entre a
sociedade, a cultura e as novas tecnologias de base microeletrônicas”.
A interação, marca essencial da cibercultura, torna-se cada vez mais ampla,
uma vez que envolve pessoas de todas as idades e em especial as mais jovens.
A partir da ideia de uma cibercultura, temos a concepção de um jovem
participativo, produtor e difusor de informações e valores, o que vem a contrariar a
concepção que muitos pais e educadores têm do jovem como mero sujeito que
recebe passivamente a cultura.
Como sujeito social, datado e histórico, o jovem atua promovendo mudanças
no meio social em que vive. Sabemos que os jovens são muito dinâmicos. Eles
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dificilmente se interessarão por uma única coisa. Há uma vontade muito grande de
experimentar o mundo, as várias linguagens disponíveis.
São hoje as tecnologias digitais que medeiam progressivamente as nossas
formas de viver e atuar no mundo. É fácil perceber como os jovens que já nasceram
imersos no mundo midiático, vivenciam com mais naturalidade as relações com as
tecnologias digitais, diferente das gerações anteriores, integrando o que Tapscott
(1999) denominou de “a crescente e irreversível ascensão da Geração Net”, que
nasce respirando tecnologia e que consideram as tecnologias digitais como
extensão de si mesmas.
Ainda segundo Tapscott (2010), a interatividade é a base das novas
gerações. A partir da interação os jovens deixam de ser passivos e apenas
expectadores para participar, perguntar, discutir, informar, argumentar e formar-se a
partir da relação com o outro. Tais atitudes vêm reafirmando os modos de viver a
conectividade.

Essa geração de jovens e adolescentes, incluindo crianças em tenra
idade, cria comunidades virtuais, desenvolvem softwares, fazem
amigos virtuais, vivem novos relacionamentos, simulam novas
experiências e identidades, encurtam as distâncias e os limites do
tempo e do espaço e inventam novos sons, imagens e textos
eletrônicos. Enfim, vivem a cibercultura (FERREIRA, LIMA, PRETTO,
2005, p. 247).

Imerso no mundo digital, o jovem aprende a se comunicar virtualmente,
produzir cultura e principalmente a ser autor nesse mundo. Dessa forma,
computadores, tablets e smartphones são vistos pelo jovem como recursos com os
quais ele aprende com certa facilidade a se comunicar, a trocar mensagens, a
produzir e difundir parte do seu mundo juvenil a partir da divulgação de suas
experiências cotidianas.
O jovem é um ser versátil, com grande capacidade de agregar novas
descobertas. Isso significa que ele não substituirá uma forma de interagir por outra,
mas que é capaz de interagir de diversas formas. Em se tratando de processo
educativo, é um desafio ao educador integrar-se à dinâmica de variedades e
recursos, e por isso não deve propor sempre uma mesma “coisa”, utilizar os mesmos
recursos, nem por comodidade e nem para agradar ao jovem, como se fazia com a
televisão. É importante considerar o digital e o eletrônico como mais uma estratégia
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lúdica que trabalha muitas potencialidades no jovem: a atenção, percepção,
concentração, motricidade, etc., mas é imprescindível que ele tenha outras vivências
(corporais e lúdicas) para ser protagonista, autônomo, crítico nas escolhas e
entender que há muitas fontes de aprendizado e prazer. Assim não cederá tanto às
atrações que a tecnologia tem para oferecer, ou seja, não se encantará somente
pelas tecnologias digitais, e perceberá que são muitas as formas de interação, jogos
e brincadeiras provocativos do prazer.
Assim, discutir o papel do adulto (pais e professores) diante da juventude e da
cultura juvenil na era digital é muito importante. Não cabe somente ao adulto
autorizar, negar ou limitar o tempo de uso das tecnologias digitais. Cabe-lhe ser
parceiro na descoberta do mundo virtual, ensinando-lhe como usar adequadamente
as ferramentas e seus conteúdos. Isso é o que se espera de pais e educadores, que
como diz Hanna Arendt (1987), que ama o mundo o bastante para assumir sua
responsabilidade sobre ele e as novas gerações.

2.4 Tecnologias Digitais na Educação: perspectivas e desafios
Vivemos em uma época de profundas transformações nos modos de ser e
estar no mundo, onde a produção e circulação da informação são cada vez mais
rápidas. Experienciamos um continuum de tarefas diárias que parecem cada vez
maiores e mais intensas e resultam numa reconfiguração das práticas sociais,
refletindo diretamente nas formas de relacionamento interpessoal e de produção do
conhecimento.
Permeando

esse

cenário

encontram-se

as

tecnologias

digitais

da

comunicação e informação (TDIC), que com a introdução da Web 2.0 instaura uma
nova forma de comunicação e troca de conhecimento no mundo. De forma similar,
as tecnologias vêm influenciando o ensino-aprendizagem ao longo da história da
educação.
Podemos pensar a tecnologia como “instrumentos oportunos à condição
humana, e não entidades autônomas que exercem influência em virtude da
passividade da sociedade e de sua cultura” (LIMA, 2012, p. 19). Assim, o quadro, o
giz, o livro, retroprojetor, equipamentos de laboratório são tecnologias usadas a
favor da educação. Bem como a televisão e o vídeo cassete, que há algum tempo
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causaram tanto estranhamento quanto receio nos professores de que poderiam
perder a autoridade e o status de professor.
Os professores mais experientes na área da Educação devem lembrar bem
da chegada dos televisores e videocassetes na educação. Momento este em que se
instaurou uma grande discussão sobre o fato das tecnologias substituírem os
professores. Na época falava-se muito que “a máquina jamais substituiria o homem”.
Vistos como verdadeiros arautos de uma tão aguardada e necessária revolução na
educação, esses recursos tecnológicos pouco influenciaram na educação e aos
poucos foram encostados ficando restritos a ações pontuais nas escolas.
É notória nos dias atuais a influência das tecnologias digitais na sociedade,
que pode ser constatada não só pelo uso intensivo do computador e internet, mas
também de celulares, smarphones, tablets, caixas eletrônicos e muitos outros
recursos tecnológicos. Atualmente há uma incorporação do uso das tecnologias
digitais na vida cotidiana das pessoas, que segundo Sales (2014) estão sendo
denominadas de ciborgues28. Segundo a autora, nossos jovens podem ser
considerados hoje ciborgues, devido ao uso intensivo e permanente de celulares e
tablets. Também Michel Serres, em seu livro “A Polegarzinha”, comenta sobre
nossos jovens da atualidade:
Nascidos com peridural e data programada, não temem mais, sob
cuidados paliativos, a mesma morte. Não tendo mais a mesma
cabeça que os pais, é de outra forma que eles conhecem. É de outra
forma que escrevem. Foi por vê-los, admirados, enviar SMS com os
polegares, mais rápido do que jamais conseguiria com todos os
meus dedos entorpecidos, que os batizei, com toda a ternura que um
avô possa exprimir, a Polegarzinha e o Polegarzinho. É o nome
certo, melhor do que o antigo, falsamente erudito, de “datilógrafo”
(SERRES, 2013, p. 20).

O autor nos convida a teorizar a respeito da contemporaneidade a partir de
uma reflexão sobre a realidade dos jovens e a relação que estes estabeleceram com
o mundo virtual, iniciando uma nova era, que segundo sua percepção, suplantará o
modo de aprender e ensinar. Serres (2013) ressalta que um novo ser humano
surgiu, com uma nova cabeça, uma nova geografia, uma nova temporalidade, que
28

Em 1960, o engenheiro Manfred E. Clynes e o psiquiatra Nathan S.Kline criaram o termo “ciborgue”
(acrônimo de “organismo cibernético”) para definir um tipo de seres humanos melhorados e aptos
para
sobreviver
em
meios
extraterrestres.
Disponível
em:
http://www.superinteressante.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=293:geracaociborgue&catid=18:artigos&Itemid=98. Acesso em: 28 de nov. 2015.
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habita um mundo virtual e adquire a habilidade de comunicar-se usando outra
língua, novas palavras e novos modos de escrever. Utiliza outro órgão para “falar”:
os polegares. Mas há ainda outra diferença que o singulariza: “Não tem mais a
mesma cabeça” (p. 20). Este novo ser passou por intensas transformações e
adquiriu uma forma diferente de conviver e aprender.
A cibercultura chega às escolas, sendo entendida como um prolongamento da
vida em sociedade. Compreender o cenário de mudanças que se estabelece com as
novas formas de ensino-aprendizagem a partir da cibercultura é primordial para
entendermos o papel da escola no contexto social.
Mas é preciso um olhar crítico para compreender a inserção das tecnologias
digitais na educação. É preciso ver com olhos atentos que a implantação de
computadores, internet e o equipar as escolas com recursos tecnológicos não é
suficiente para resolver os problemas da educação, mas que estes podem ser vistos
como uma nova perspectiva de aprendizagem. Freitas (2008) diz que:

Computadores e internet são introduzidos na escola como símbolo
de renovação e modernidade, centrando-se a inovação na tecnologia
como elemento inovador. Isso é superficial e muito pouco, pois, por si
só, essa tecnologia não pode realizar a esperada revolução
pedagógica. Só equipar as escolas com laboratórios de informática e
acesso à internet não é avanço pedagógico (FREITAS, 2008, p. 02).

E mais:

Também à introdução do uso do computador/internet não pode se
dar apenas porque essa é uma demanda da sociedade atual. É
importante compreender que estes instrumentos, considerados por si
mesmos, são apenas objetos, coisas, máquinas e que é a mediação
humana em seu contexto de utilização que os transforma como
meios de ensino e instrumentos de aprendizagem (FREITAS, 2008,
p. 02)

Dessa forma, o papel do professor é fundamental para o sucesso da inserção
das tecnologias digitais educacionais com vistas a uma educação transformadora.
Entretanto, a escola que temos hoje é habitada por pelo menos três tipos de
sujeitos: os nativos digitais, crianças e jovens que nasceram e crescem na
cibercultura, os imigrantes digitais, educadores que, diferentemente dos “nativos
digitais”, procuram integrar as tecnologias ao seu fazer cotidiano, buscando se
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adaptar às exigências da cibercultura e ainda um grupo que repudia as tecnologias
digitais na educação (PRENSKY, 2001). Percebemos, assim, que a incorporação
das tecnologias digitais na escola não acontece de forma tranquila.
Hoje o jovem chega à escola carregado de coisas que descobriu nas suas
navegações pela internet e ansioso por compartilhar tais conhecimentos com os
colegas e professores. Os jovens não veem os professores como transmissores do
conhecimento, mas como orientadores de discussões travadas em sala de aula.
(FREITAS, 2010). Essa mudança na relação pedagógica requer uma nova forma de
pensar e agir do professor, ainda que este seja um estrangeiro digital, a fim de
transformar essa nova fonte de informação em conhecimento.
Entretanto, esses esforços precisam ir além das ações isoladas dos
professores e requer modificações no espaço e tempo escolares, bem como na
formação docente e mudanças na prática escolar.

A verdadeira integração do computador/internet na realidade da
escola supõe uma nova organização escolar mais descentrada, um
currículo mais flexível, a instauração de novos tempos escolares,
menos rígidos e programados, mudanças no próprio espaço da sala
de aula. E isso não acontece de um dia para outro: requer tempo,
ajudas específicas, incentivos, toda uma estrutura de apoio
(FREITAS, 2008, p. 2).

É preciso ainda que a instituição escolar seja um local aberto ao diálogo sobre
as contribuições do uso das tecnologias digitais em seu ambiente, em suas salas de
aula, atentando para as demandas da contemporaneidade.
Apoio minhas reflexões nas belas palavras de Freitas (2013, p.105),
compreendendo que:
É preciso derrubar os muros das escolas, penetrar na vida, na arte e
construir a partir delas, com aquilo que os alunos experenciam, o
conhecimento necessário. Um conhecimento marcado pela beleza da
imagem, do som, das letras que fazem rir, chorar e encantar. Um
conhecimento que não seja algo estéril, meramente reproduzido e
memorizado, mas algo que problematiza, que leve a buscas de
novas respostas, que ajude os alunos a compreender e se inserir
responsavelmente no mundo em que vivem. Um conhecimento que
transforme alunos e professores não em meros repetidores, mas em
autores, autores de suas palavras, criadores de novas possibilidades.
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Somente ouvindo as vozes de professores e alunos será possível repensar e
modificar os tempos e espaços escolares em prol de uma verdadeira inserção do
mundo tecnológico nas escolas.

2.5. Amarrando alguns nós
O ato de pesquisar requer um compromisso ético, responsivo a partir da
compreensão de que a relação entre eu e o sujeito pesquisado é um momento
único, de aprendizado mútuo. Eu não sou sem o outro, eu só tomo consciência de
mim a partir do outro. A pesquisa com os jovens torna-se ainda mais complexa, uma
vez que se corre o risco de não ouvir as vozes dos sujeitos pesquisados. Por isso, é
tão importante conhecer os estudos atuais sobre pesquisa com jovens numa
perspectiva da Sociologia da Juventude, quando o jovem é entendido como produtor
de cultura e possuidor de direitos. Dessa forma, a pesquisa serve como instrumento
de reflexão entre a teoria e prática, produzindo o conhecimento. Em seu ato
responsivo, é preciso que o pesquisador divulgue esse conhecimento produzido,
ainda que um conhecimento provisório, e que dê um retorno ao final da pesquisa
aos sujeitos pesquisados.
Quando a pesquisa envolve também as tecnologias digitais e a educação,
esta requer outro cuidado, de não cairmos numa concepção reducionista de que as
tecnologias digitais são a panaceia para os problemas educacionais. É preciso
compreender que a inserção das tecnologias na educação por si só não é o
suficiente para modificar concepções no processo ensino-aprendizagem. É preciso ir
muito além, começando pela reflexão sobre quem são os sujeitos envolvidos na
relação educacional. Requer ainda repensar a escola enquanto espaço formador e
transformador dos princípios éticos, políticos, estéticos, dentre outros e que
demanda por sua vez de tempos e espaços específicos integrados à sociedade
pelas mais diversas vias.
Há muito que se pensar e dizer sobre o assunto. Muitas pesquisas, muitos
olhares a se debruçarem sobre a temática, porque há urgência de mudanças, para
romper com os princípios que teimam em afirmar que a educação sempre
permanece à margem das transformações.
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3 O CAMINHO PERCORRIDO: OS PASSOS METODOLÓGICOS
O método, para além da lógica, é vivência do próprio
pesquisador com o pesquisado
Bernadete Gatti

A presente pesquisa visa estabelecer uma compreensão dos sentidos
construídos por professores e alunos do Ensino Médio de uma escola estadual de
São João del-Rei, em relação ao uso do Facebook e suas interfaces com o processo
ensino-aprendizagem.
O enfoque teórico-metodológico orientador desse trabalho é a pesquisa
qualitativa de abordagem histórico-cultural, fundamentada pela teoria enunciativa da
linguagem de Mikhail Bakhtin.
A perspectiva histórico-cultural “percebe os sujeitos como históricos, datados,
concretos, marcados por uma cultura como criadores de ideias e consciência que,
ao produzirem e reproduzirem a realidade social são ao mesmo tempo produzidos e
reproduzidos por ela” (FREITAS, 2002, p.22).
Nesta abordagem, a linguagem tem papel fundamental na compreensão do
ser humano, propiciando a interação dialógica, favorecendo a promoção dos dados
de pesquisa.

Assim, o pesquisador torna-se participante, à medida que sua

pesquisa não é vista como um simples relato de fatos, mas que, a partir de sua
postura responsiva, dialoga com o sujeito pesquisado. Segundo Freitas (2007, p.34)
“na pesquisa de orientação histórico-cultural, o sujeito apesar de singular, é sempre
social e a compreensão se dá na inter-relação pesquisador/pesquisado”.
Na pesquisa qualitativa, os dados recolhidos são ricos em pormenores
descritivos relativamente às pessoas, locais e conversas. As questões são
formuladas com o objetivo de investigar os fenômenos em toda sua complexidade e
em contexto natural (BOGDAN E BIKLEN, 2010).
Freitas (2007a, p. 05) diz que “a escolha de um referencial teórico tem a ver
com a visão de homem e de mundo do pesquisador”. Por entender a pesquisa como
o encontro entre sujeitos, tal perspectiva vai ao encontro da pesquisa que ora
realizo. Encontro este que faz emergir as contradições, ao mesmo tempo em que
leva a um comprometimento, uma vez que “a vida em sua totalidade é um ato ético
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complexo no qual ser em sua qualidade de acontecer se concretiza no encontro do
eu com o outro” (FREITAS, 2007a. p.13).

3.1 Os primeiros passos
Inicialmente, no anteprojeto de pesquisa apresentado para o processo
seletivo do Mestrado em Educação do PPEDU/UFSJ29, tomei como base o Projeto
Educação Digital - Política para computadores interativos e tablets, lançado em
2012, pelo Ministério da Educação, como uma oportunidade de entender a relação
dos professores do Ensino Médio e o uso das Tecnologias digitais na educação. O
projeto teve como ações a distribuição de tablets para os professores de Ensino
Médio e a distribuição de lousas digitais para as escolas também de Ensino Médio
com o objetivo de incentivar o uso das tecnologias digitais nas escolas através da
oferta de instrumentos e formação dos professores e gestores das escolas públicas
para o uso intensivo das tecnologias de informação e comunicação (TIC) no
processo de ensino e aprendizagem. Portanto, no projeto encaminhado no processo
seletivo para o Mestrado em Educação, cogitei acompanhar o trabalho de alguns
professores com o uso da lousa digital nas turmas de Ensino Médio.
Para entender essa relação entre os professores do Ensino Médio com as
tecnologias digitais, inicialmente, foi necessária a compreensão de algumas
questões: como os professores se situam e agem diante das novas práticas
possibilitadas pelos recursos tecnológicos educacionais? Quais são as relações que
os docentes estabelecem no que se refere à tecnologia digital como uma prática
facilitadora dos processos de ensino-aprendizagem? Qual é o perfil do professor que
utiliza as tecnologias digitais em sua prática de sala de aula? Os cursos oferecidos
para a utilização da tecnologia educacional têm contribuído para a mudança da
prática de sala de aula?
Assim, pensando o professor como sujeito de sua ação, e principalmente
interessada em entender como o professor de Ensino Médio via e sentia as
tecnologias digitais em sua prática escolar, elenquei como critério para a seleção do
campo as duas escolas estaduais do município de São João del-Rei que

29

Programa de Pós-Graduação em Educação, Mestrado em Educação da Universidade Federal de
São João del-Rei.

92

possuíssem um número maior de professores efetivos30 atuando no Ensino Médio.
Embora sabendo os riscos e atropelos que poderiam ocorrer durante uma pesquisa,
acreditava que o fato de investigar a prática de um professor efetivo favorecesse a
continuidade da pesquisa e evitaria o infortúnio do professor ser dispensado das
aulas no meio da pesquisa.
Entretanto, percebi que esse critério não era consistente, uma vez que o
professor é considerado efetivo no Estado de Minas Gerais e não em uma
determinada escola. Assim, o risco de uma aposentadoria ou pedido de remoção,
por exemplo, eram reais e deveriam por isso ser levados em consideração.
Baseada nessa realidade, procurei ampliar meu critério de seleção, buscando
não só encontrar três professores efetivos que utilizassem em suas práticas de sala
de aula as tecnologias digitais, mas também conhecer um pouco das escolas que
oferecem o Ensino Médio no município de São João del-Rei e os seus professores,
no intuito de encontrar sujeitos que me permitissem desenvolver minha pesquisa.

3.2 Ao encontro do locus investigativo
No mês de abril de 2015, mais especificamente do dia 13 ao dia 17, visitei as
6 escolas estaduais que possuem o Ensino Médio no município de São João delRei31. Essas visitas tiveram como objetivo selecionar o locus da minha pesquisa.
As visitas foram agendadas na semana anterior, por telefone, quando solicitei
a possibilidade da presença da direção e supervisão da escola. A presença desses
dois profissionais visou um olhar respectivamente mais administrativo e outro mais
pedagógico da escola.
Assim, busquei ter um primeiro contato com as escolas estaduais que
oferecem o Ensino Médio para fazer uma sondagem sobre o interesse da escola na
participação da pesquisa. Procurei em seguida verificar se havia professores
efetivos que em suas práticas de sala de aula utilizavam-se de tecnologias digitais
de informação e comunicação. Também me preocupei em saber se a escola era
30

A Lei nº 15.465, de 13/1/05 (Art. 2º, III), conceitua cargo de provimento efetivo como “a unidade de
ocupação funcional do quadro de pessoal privativa de servidor público efetivo, com criação,
remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades definidos em lei e direitos e deveres de
natureza estatutária estabelecidos em lei complementar”.
31
Sendo as escolas: Escola Estadual Cônego Osvaldo Lustosa, Escola Estadual Doutor Garcia de
Lima, Escola Estadual Governador Milton Campos, Escola Estadual João dos Santos, Escola
Estadual Ministro Gabriel Passos, Escola Estadual Professor Iago Pimentel.
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equipada com recursos tecnológicos, se possuía internet, sala de informática e lousa
digital. Nesse momento, a utilização pelos professores da lousa digital era o meu
principal foco para a seleção do campo de pesquisa. O roteiro de questões que foi
utilizado como balizador do diálogo com as escolas encontra-se como Apêndice 1.
A partir desse primeiro contato com as seis escolas estaduais foi possível,
através do relato da direção e supervisão, constatar que os professores em sua
maioria não utilizavam as tecnologias digitais em suas aulas e não possuíam
práticas significativas em relação a elas. Não constatei em nenhuma das seis
escolas visitadas o uso da lousa digital, embora todas tenham recebido o
equipamento em 2013.
Nesse primeiro momento da busca do campo de pesquisa tive dificuldades
em selecionar uma escola, uma vez que eu procurava experiências interessantes,
com êxito para realizar minha pesquisa. Queria encontrar um campo instigante em
que eu pudesse colher grandes frutos.
Depois de várias conversas com minha orientadora, amadureci a ideia de um
campo não tão perfeito como imaginava e utilizamos como critério de seleção a
escola estadual do município que tivesse o maior número de alunos no Ensino
Médio. A escola selecionada foi a Escola Estadual Doutor Garcia de Lima.

3.2.1 A Escola Estadual Doutor Garcia de Lima
A Escola Estadual “Dr. Garcia de Lima”, situada no município de São João
del-Rei, entrou em funcionamento pelo Decreto no 9337/66 de 14 de janeiro de 1966,
com a instalação em 15 de fevereiro do mesmo ano. A entidade mantenedora é a
Secretaria de Estado de Educação do Governo de Minas Gerais. A escola oferece o
Ensino Fundamental e Ensino Médio, sendo que possuía, no ano de 2015, 18
turmas de Ensino Médio, sendo15 turmas atendidas durante o período vespertino e
03 turmas no período noturno, totalizando o atendimento à cerca de 708 alunos
nessa etapa escolar.
Segundo a Proposta Político Pedagógica da escola, a instituição tem como
meta:

O ato educativo pedagógico, que deve priorizar: o exercício da
cidadania, do prazer de aprender, da curiosidade, da investigação
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dos diferentes modos de aprendizagem e das maneiras de refletir e
de agir, do gosto de saber e de ensinar, procurando fazer o
intercâmbio entre a realidade escolar e o cotidiano num desafio entre
educação e vida (ESCOLA ESTADUAL DOUTOR GARCIA DE LIMA,
2010, p. 02).

A escola traz como meta um grande desafio ao afirmar que o ato educativo
deva priorizar entre outras coisas o intercâmbio entre a realidade escolar e o
cotidiano num desafio entre educação e vida. Compreendo que, para a escola atingir
essa meta é fundamental estar engajada nas novas maneiras de educar que são
exigidas pelo modo de ser e viver dos jovens do século XXI.
Poderia aqui discorrer diversas maneiras já pensadas e discutidas, colocadas
até em manuais, em passo a passo, sobre como a escola poderia fazer para aliar
educação e vida. Mas penso que isso não basta, pois percebo que a educação
brasileira ainda traz uma couraça de hábitos e costumes no modo de pensar,
ensinar e se comportar no ambiente escolar e que essa tradição não se quebra tão
facilmente através de palavras, de metas e filosofias em documentos legais.
Por isso, é preciso focar naquilo que a escola tenta fazer, muitas vezes
ousando diante daquilo que a ela é oferecido, buscando no seu dia a dia fazer
sempre mais e melhor. E é com essa visão que a presente pesquisa busca
compreender as ações empreendidas pela escola em relação ao uso das
tecnologias digitais por professores e alunos do Ensino Médio. Para traçar um perfil
da instituição escolar em relação ao uso das tecnologias digitais foram utilizados os
enunciados proferidos pelos professores nas entrevistas individuais e coletiva e os
diálogos tecidos com os alunos em dois grupos focais.
A escola possui uma sala de informática com 40 computadores, uma sala de
multimeios e aparelho de data show em cada sala de aula. Além disso possui ainda
uma lousa digital, que não está sendo utilizada. Na sala dos professores há dois
computadores com acesso à internet para serem utilizados pelos docentes. As salas
de aula não possuem acesso à internet.
O fato de cada sala de aula possuir um data show é muito bem visto tanto
pelos professores quanto pelos alunos. A partir do relato do professor Rodrigo e da
aluna Laura é possível confirmar tal afirmativa.

O fato de todas salas terem um aparelho de data show parece
besteira, que é uma supervalorização. De maneira nenhuma. Os
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alunos num espaço pequeno e você tem aquele aparelho. Eles se
sentem mais valorizados e se sentindo mais valorizados respeitam
mais, observando isso como espaço público (PROFESSOR
RODRIGO).
Claro que ajuda! (Referindo-se ao fato de cada sala de aula possuir
um data show). Tem escolas que não tem nenhum data show. Eu
acho que no caso dessas tecnologias, o Garcia já avançou bastante
e é bom para a gente (LAURA, aluna do 3º ano).

A partir dos relatos acima é possível compreender que os professores e
alunos entendem que a presença do data show nas salas de aula contribuem para o
processo ensino-aprendizagem. Concordo com eles que a presença de um aparelho
de data show em cada sala da aula contribui para que as aulas sejam mais
dinâmicas e que o recurso tecnológico é um aliado de um processo ensinoaprendizagem mais prazeroso. Entretanto, o fato de ter esse recurso tecnológico na
escola não indica que essa instituição esteja a frente no uso das tecnologias digitais,
uma vez que não há acesso à internet nas salas de aula, por exemplo.

É imprescindível considerar que a vivência da cultura digital não se
resume apenas no acesso, pois a compreensão dessa cultura
implica, sobretudo, o conhecimento crítico e consciente desses
recursos, na medida em que, só assim, os sujeitos se capacitarão
para acessar e fazer circular cada vez mais informações, construir
colaborativamente e, até mesmo, refletir acerca das ações que
acontecem no seu cotidiano (BONILLA E SOUZA, 2012, p. 191).

Sobre isso, o aluno Lúcio ilustra bem a situação quando diz que

o data show ajuda bastante, mas e o uso do celular? O uso do
notebook? Por exemplo, o notebook poderia servir para a gente
pesquisar. Agora dá para o professor explicar a matéria com data
show. Eu acho que agora não é mais aquela aula chata onde o
professor só falava. Agora o professor tenta chamar atenção com
vídeo e formas mais interativas. Mas penso que o data show seria a
porta, seria o começo de uma evolução, porque na escola ainda não
podemos usar um celular ou um notebook. Você não pode trazer o
seu notebook de casa e colocar em cima da carteira para digitar o
que o professor está falando (LÚCIO, aluno do 3º ano).

Pela fala do aluno é possível perceber a clareza que ele tem em relação aos
usos das tecnologias digitais na escola. Que não basta equipar a instituição com
recursos tecnológicos se não há uma mudança no modo de conceber o processo
ensino-aprendizagem mediado pelas tecnologias digitais. Segundo Bonilla e Souza:
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A escola, na maior parte das vezes, tem se constituído no principal
espaço, senão o único, para que possam se apropriar dessa cultura
do seu tempo. Ao tomar essa informação como análise, podemos
inferir como indispensável e urgente que a escola tome para si esta
responsabilidade, a fim de atender, adequadamente, esta demanda
imposta pelos novos tempos- cuja marca principal é a presença das
tecnologias da informação e comunicação- e por seus cidadãos, os
jovens sujeitos da geração digital (BONILLA E SOUZA, 2012, p.
188).

A aluna Ana Cristina completa o pensamento do aluno Lúcio, ao afirmar que a
escola não incentiva o uso da internet por parte dos alunos, como uma forma de se
apropriar do conhecimento. A aluna diz que:
Mesmo nas reuniões de pais, eu acho que eles não incentivam,
falam para o pai para não deixar usar a internet, para reduzir o
horário e o próprio pai trilha aquele preconceito, pensando que seu
filho está no computador e por isso ele não está estudando. Aí fica
aquele negócio que você está no computador, você não está
estudando (ANA CRISTINA, 3º ano).

É possível perceber que os alunos têm uma imagem da escola como sendo
conservadora e que não está aberta ao uso das tecnologias digitais. A escola
precisa repensar o seu papel enquanto formadora de uma geração que vive inserida
na cibercultura. Almeida (2009) afirma em relação ao uso da internet pelos alunos:

Numa análise mais superficial, podemos dizer que há uma tendência
em muitas escolas e redes de ensino de restringir o acesso a esses
recursos a partir de justificativas diversas, que vão desde os
argumentos relacionados a segurança da informação até a
necessidade de resguardar os alunos dos perigos inerentes a tais
ambientes (ALMEIDA, 2009, p. 10).

Talvez a escola, que possui muitos alunos que residem na zona rural, seja o
único local onde esses alunos tenham um contato com as tecnologias digitais com
acesso à internet. Assim, não é possível continuar na contramão de uma demanda
social que emerge com tanta presença como a inclusão digital dentro das escolas.
Ao falar da instituição escolar refiro-me não somente à escola pesquisada,
mas a todo um contexto social, histórico e político em que ela está inserida. A
escola citada é reflexo das políticas públicas de inclusão digital que temos
atualmente. Bonilla e Oliveira (2011) ao se referirem sobre o assunto, dizem que
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Percebemos que diversas ações desenvolvidas no âmbito de
programas de inclusão digital, e os discursos políticos que as
afirmam, configuram declaradamente, e indubitavelmente, uma
situação em que se acredita ser capaz de minimizar as mazelas
sociais das comunidades que participam das atividades promovidas
no âmbito desses programas. No entanto, em geral, são programas e
ações propostos de forma isolada, desarticulados das demais
políticas públicas, e que não levam em consideração a complexidade
dos processos vividos pelas comunidades. (BONILLA E OLIVEIRA,
2011, p. 25-26).

Percebo que as iniciativas governamentais no sentido de equipar as escolas
com as tecnologias digitais são os reflexos de ações ainda muito limitadas, não
sendo observadas as realidades e necessidades de cada escola. Todo e qualquer
equipamento que chega até às escolas tem sim seu valor, principalmente porque as
instituições de ensino ainda estão muito aquém do que se espera para uma
verdadeira inclusão digital, mas sabemos que não basta somente equipar as
escolas. Segundo os mesmos autores:
Promover uma iniciação dos sujeitos no uso das tecnologias não
deixa de ser uma ação social válida. No entanto, o que se discute é o
quanto tais abordagens contribuem para que os sujeitos se articulem
ativamente nessas novas dinâmicas sociais, através das tecnologias,
para gerar as transformações necessárias às suas demandas
sociais, econômicas, culturais e políticas (BONILLA E OLIVEIRA, p.
32, 2011).

Faz-se necessário pensar que inclusão digital queremos para que o termo
não perca o seu valor e seja utilizado de forma genérica. Pensar na inclusão requer
refletir como vem acontecendo a exclusão digital em nossas escolas.

Um excluído digital tem três grandes formas de ser excluído.
Primeiro, não tem acesso à rede de computadores. Segundo, tem
acesso ao sistema de comunicação, mas com uma capacidade
técnica muito baixa. Terceiro, (para mim é a mais importante forma
de ser excluído e da que menos se fala) é estar conectado à rede e
não saber qual o acesso usar, qual a informação buscar, como
combinar uma informação com outra e como a utilizar para a vida.
Esta é a mais grave porque amplia, aprofunda a exclusão mais séria
de toda a História; é a exclusão da educação e da cultura porque o
mundo digital se incrementa extraordinariamente (CASTELLS, 2005,
p.46).

Infelizmente percebo que nas escolas brasileiras ainda existem as três formas
de exclusão. Muitos alunos ainda não têm acesso à internet, como por exemplo os
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alunos da zona rural da escola pesquisada e tantos outros pelo Brasil afora. A
maioria das escolas tem acesso à internet, mas seu acesso se restringe aos
espaços administrativos das escolas, como secretaria e sala dos professores.
Castells (2005) faz uma afirmação muito pertinente quando diz que a exclusão mais
séria é aquela na qual o sujeito está conectado à rede e não sabe qual o acesso
usar, qual a informação buscar. Por isso, é preciso começar urgente uma educação
voltada para o uso das informações disponíveis no mundo digital.
Concordo com Perrenoud (2000, p. 125.) que afirma que “as escolas não
podem mais ignorar o que se passa no mundo, que o desenvolvimento de novas
tecnologias da informação e da comunicação transforma espetacularmente não só
como se comunicar, mas também, a forma de trabalhar, de decidir e de pensar”. É
preciso, pois, pensar a inclusão digital em nossas escolas, mas não só enquanto o
acesso às tecnologias digitais, mas também como uma forma de educação para o
uso correto das informações e nesse sentido a escola tem muito a caminhar.
Finalizo com a ideia de que a escola, enquanto lugar instituído pela sociedade
para se aprender sobre a realidade à sua volta, precisa proporcionar aos seus
alunos condições de navegar no mundo das informações disponibilizadas com as
tecnologias digitais, e trabalhar com essas informações no sentido de favorecer a
interatividade e estimular o aprendizado.

3.3 As entrevistas coletivas: O encontro do eu com o outro num
ato responsável
Em agosto de 2015, a vice-diretora da escola indicou três professores que ela
acreditava terem um perfil “ mais aberto ao uso das tecnologias” – nas palavras dela.
Os professores indicados por elas foram: Hélio professor de Geografia, Carlos
professor de História e Rodrigo professor de Sociologia. Em um outro momento, ao
realizar as observações dos grupos no Facebook, uma professora me chamou muito
a atenção pela sua participação nas turmas do 2º ano. Trata-se da professora Leila,
que trabalha com Língua Portuguesa nesse ano de escolaridade. Percebi que sua
atuação nos grupos era fundamental para o sucesso daquele espaço virtual.
Despertada por conhecer melhor seu trabalho com os alunos, solicitei à professora
que participasse da pesquisa, o que foi prontamente aceito por ela.
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Durante a pesquisa foram utilizados nomes fictícios, mediante autorização
dos docentes, respeitando a vontade dos mesmos de manter um sigilo de suas
identidades, pois, pesquisadora e pesquisados em comum acordo acreditam que
somente por meio da ação entre sujeitos situados num contexto histórico-cultural
que a palavra ganha vida, ou seja, faz sentido. Nessa perspectiva, o pesquisador
deve considerar “a compreensão como visão de sentido, não uma visão fenomênica
e sim uma visão do sentido vivo da vivência na expressão, uma visão do fenômeno
internamente compreendido, por assim dizer, autocompreendido” (BAKHTIN, 2003,
p. 396), onde o pesquisador e o pesquisado são sujeitos ativos na pesquisa, e,
portanto, autores de seus discursos, a partir de uma relação dialógica responsável,
sendo capazes de refletir, compreender e transformar o meio em que estão
inseridos, ao mesmo tempo em que se transformam.
Assim, foram realizadas ainda no mês de agosto duas entrevistas coletivas
com os professores Carlos, Hélio e Rodrigo32, no intuito de buscar um contato inicial
com eles, a fim de conhecê-los melhor, buscando compreender as suas percepções
e sentidos construídos a respeito do uso da tecnologia digital em suas vidas diárias,
na educação de um modo geral e particularmente em suas práticas de sala de aula.
Segundo Sônia Kramer (2007), a entrevista coletiva favorece o entendimento dos
participantes de que vale a pena atuar juntos na medida em que:

nas entrevistas coletivas as narrativas sobre histórias de formação
são mais densas e substanciais, os entrevistados expressam
emoções mais intensas na medida em que podem relatar sua
experiência e compartilhá-la com professores que enfrentam
problemas semelhantes ou análogos aos seus, os relatos parecem
mais autênticos, porque as demonstrações de vaidade pessoal ou as
intenções de impressionar o entrevistador desaparecem, diante do
grupo, as pessoas aprendem umas com a experiência das outras e
descobrem situações, problemas, iniciativas e realidades que nunca
antes puderam imaginar existir (KRAMER, 2007, p. 74-75).

Buscando uma coerência entre a metodologia escolhida e o aporte teórico, a
entrevista é considerada dialógica a medida que é compreendida como uma
situação para produzir linguagem que acontece na interação entre pesquisador e
pesquisado e que tem como objetivo a mútua compreensão. Freitas (2007, p. 34-35)
afirma que:
32

No momento das entrevistas coletivas, a professora Leila ainda não fazia parte do grupo de
professores participantes da pesquisa.
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A entrevista acontece entre duas ou mais pessoas, entrevistador e
entrevistado(s) em situação de interação verbal e tem como objetivo
a mútua compreensão. Não uma compreensão passiva baseada no
reconhecimento de um sinal, mas uma compreensão ativa, que no
dizer de Bakhtin (1988), é responsiva, pois já contém em si mesma o
gérmen de uma resposta. O ouvinte concorda ou discorda, completa,
adapta, repensa e essa atitude está em elaboração constante
durante todo o processo de audição e de compreensão desde o
início do discurso.

É a partir desse diálogo que pesquisador e pesquisado conseguem refletir
sobre suas práticas em um crescimento mútuo. Assim, as entrevistas coletivas
visaram também uma reflexão crítica sobre as práticas dos professores, pois
pesquisar requer assumir uma posição de responsabilidade ativa pelo o que se
produz a partir do local social de onde se fala. Implica ainda em um posicionamento
em relação ao presente e ao mesmo tempo, o reconhecimento das limitações e
parcialidades do que se torna visível na época em que vivemos. Esse
posicionamento traduz o princípio ético apontado por Bakhtin (2003) apud Pereira,
(2014, p. 7) de que “pensar é um ato responsivo para o qual não há álibi”. A
impossibilidade do álibi me indica que sou responsável pelo ato praticado e reafirma
dessa forma minha autoria na pesquisa. Afinal, o pesquisador é um agente produtor
de discursos e saberes sobre os contextos e sujeitos com os quais pesquisa,
intervindo e transformando esses sujeitos, contextos e nessa relação, transformando
a si mesmo. A posição do autor pesquisador é, portanto, de “responsabilidade”, uma
vez que ele precisa responder pelos próprios atos e ao contexto por aquilo que
produz (SOBRAL, 2008).
Tendo como premissa que o papel do entrevistador é procurar compreender o
ponto de vista do entrevistado e oferecer explicações, quando solicitadas, as
entrevistas coletivas aconteceram de forma dialógica, onde o que foi enunciado
pelos professores já com ressonâncias do que lhes dissera, formaram um diálogo
em permanente construção. Bakhtin (2003) aborda essa situação ao refletir sobre as
“palavras alheias” que vão sendo reelaboradas dialogicamente em “minhas-alheiaspalavras”, tornando-se, finalmente, minhas palavras com perda das aspas. Daí a
relevância dos encontros que acontecem nas entrevistas coletivas.
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3.3.1 Conhecendo um pouco mais sobre os professores33

Carlos

O professor Carlos é docente efetivo da escola pesquisada, sendo que
leciona a disciplina de História desde 2014. Interessou-se inicialmente pela História
para depois escolher a Licenciatura, com a finalidade de ser professor.

Carlos

afirma que se sente realizado profissionalmente.
Segundo o professor, sua relação com os alunos é na maioria das vezes boa.
O professor acredita que o número elevado de alunos em sala de aula compromete
a interação entre professor e alunos. Quando fala sobre sua relação com os alunos,
ele diz: “Eu tento quebrar aquela coisa da trincheira entre professor e aluno, de ser
inimigo. Eu procuro mostrar para os alunos que eu quero contribuir para
aprendizagem deles”.
O professor acredita que o uso constante dos sites de redes sociais é um
fator alienante, pois “o sujeito fica preso naquilo o tempo todo” e por isso, prefere
não ter smarphone, pois acredita que o aparelho, devido a possibilidade da
mobilidade, faz com que a pessoa acesse as redes sociais a todo momento. Diz
que lida bem com essa opção e que não se sente excluído pela sociedade. Em suas
palavras:

Exclusão é quando você quer se integrar a alguma coisa e não
consegue. Aí você está sendo excluído. Mas nesse caso não. Eu é
que não gosto e procuro me distanciar para não gerar dependência.
Muitas pessoas têm um vício muito grande, muitas pessoas vivem
em torno de uma rede social, de fazer um selfie. Vai no restaurante,
tira foto do prato, a cerveja está gelada, tira foto da cerveja. Isso não
dá para mim não.

Diz ainda que seu celular é só para comunicar com as pessoas, só para as
funções de mensagem e telefone. Rede social, utiliza somente o Facebook, visando
o trabalho. Segundo o professor, utiliza as redes sociais para não ficar totalmente

33

A construção do perfil de cada professor teve como premissa os diálogos tecidos com eles durante
as entrevistas individuais e da entrevista coletiva.
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por fora do que está acontecendo. Não possui WhatsApp pois diz que “ é muito
pessoal. É muito invasivo”.
Carlos costuma consultar sites de notícias, usando a internet como
ferramenta de informação, uma vez que não tem o hábito de assistir televisão. Diz
que, por falta de tempo, não costuma divulgar em blogs ou sites de redes sociais
seu trabalho, ficando restrito somente aos grupos do Facebook das turmas que
leciona.
Ao ser questionado se ele considera suas aulas como sendo modernas ou
tradicionais, o professor afirma:

É difícil responder isso, porque a escola é tradicional. Porque eu não
considero que usar data show transforme uma aula. A estrutura que
nós temos é toda tradicional, alunos enfileirados. O professor lá na
frente, dono do saber. Para fazer dinâmica diferente é complicado.
O espaço na sala de aula não comporta, você não consegue fazer
um círculo, não consegue dividir em grupos. Você trabalha em
média com 3 ou 4 fileiras, é difícil. Ela é tradicional. Isso quase no
Brasil todo. Agora, se utilizar recursos tecnológicos nas aulas torna
uma aula moderna, a minha aula pode ser considerada moderna
então.

O professor, que trabalha com turmas de primeiro e terceiros anos do Ensino
Médio, diz que faz uso de recursos no data show, como vídeo e apresentações em
PowerPoint como instrumentos auxiliares em suas aulas.
Não utiliza outros espaços da escola no processo ensino-aprendizagem.
Sobre o uso da sala de informática o professor é enfático ao afirmar que

É difícil, porque não tem computador para todo mundo. Então você
tem que ficar dividindo em grupos. Para quem tem duas aulas por
semana, só o tempo que você vai gastar deslocando com os
meninos e tendo que dividi-los em grupos, praticamente torna-se
inviável.

Em relação aos benefícios que o uso das tecnologias digitais traz para a
educação, Carlos acredita que é válido como recurso didático complementar,
possibilitando incrementar as aulas com vídeos, apresentações, viabilizando e
agilizando a pesquisa, possibilitando “ampliar as possibilidades de estudo”. Em
contrapartida, o professor diz que um ponto negativo do uso das tecnologias digitais
é o fato de alienar os alunos. Ele diz:
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Eles ficam presos naquele mundinho que está no aparelhinho deste
tamanho e aquilo parece que controla a vida deles. A gente tem
alunos que não dormem e ficam até duas horas da manhã mexendo
no WhatsApp, atualizando o Facebook. Isso prejudica a
aprendizagem deles aqui na escola. Tem alunos que criam um
círculo de dependência e que perdem totalmente a privacidade.
Parece que eles gostam dessa vida pública o tempo todo.

É possível perceber pelo discurso do professor Carlos que ele defende a ideia
de que o uso em excesso das tecnologias digitais vem sendo um motivador da
alienação social dos jovens alunos.

Hélio

Trabalhando com a Geografia na escola desde 2014, o professor Hélio, que
sempre teve facilidade com a disciplina durante seus estudos, não teve dúvida
nenhuma da profissão que seguiria. Em relação a sua profissão o professor afirma:

Eu tento ser uma ponte para as pessoas chegarem a um
pensamento, desenvolver um pensamento, um olhar mais crítico.
Então assim, para mim foi muito gratificante, muito bom e muito
natural. Não precisei fazer teste para escolher a profissão, pois já na
escola gostava de ser professor, pois a minha vida já me levou para
este caminho. Pena que a gente não é tão valorizada, mas eu gosto
muito do que eu faço. Eu acho que esse é o ponto principal.

Ao tratar da relação entre professor e aluno, o professor acredita que “os
grupos na rede social são uma forma dessa relação se estreitar e automaticamente
quebrar esse medo do professor”. Ele acredita que os grupos no Facebook
aproximam mais o professor do aluno uma vez que ambos utilizam uma mesma
linguagem nesse espaço de interação.
Confiante no poder de interação no Facebook, o professor diz que todos que
lhe pedem amizade, ele os adiciona. Mas como ele utiliza o Facebook somente para
conversar com os estagiários do PIBID34 ou com os seus alunos, ele não tem muito

34

Dentre os programas públicos dirigidos às licenciaturas, destaca-se o Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, da CAPES, iniciado em 2008. Trata-se de um programa de
amplo alcance, desenvolvido em várias instituições de ensino superior, que tem entre seus objetivos
incentivar novos profissionais para o exercício da docência no ensino básico, em escolas públicas, e
aprimorar e consolidar as licenciaturas.
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tempo e paciência para ficar respondendo a cada um.

Diz que não consegue

responder várias pessoas ao mesmo tempo, mas adiciona todos.
O professor diz não gostar de Whatzapp e quando foi solicitado pelos alunos
a montar um grupo no aplicativo para a turma, o professor afirmou que:

WhatsApp não, porque eu quero ver quem é que tá mandando a
mensagem. Eu quero ver o rosto. Quero ver de quem são as
palavras. Às vezes outra pessoa pode entrar no grupo e você não
tem como saber, se ele está naquele grupo. Então eu falei: só o
grupo do Face para a gente poder visualizar.

Hélio utiliza os sites de redes sociais sempre para assuntos voltados ao
trabalho. Afirma não ter tempo para abrir o site de redes sociais e curtir e comentar
as postagens. Diz que “queria ter tempo para jogar. “Acho que é um ócio produtivo,
você ficar parado sem fazer nada e isso distrai a mente”. A internet também é
utilizada na busca de sites voltados para os assuntos trabalhados na disciplina que
leciona. Sites como “Geografia para todos35”, e vídeos do YouTube em um canal
chamado “Projeto X”36 são os mais utilizados pelo professor .
Tendo como principal motivo a falta de tempo, o professor argumenta que não
divulga seu trabalho aos colegas através das tecnologias digitais, embora acredite
no potencial dos sites de redes sociais e blogs para a divulgação de trabalhos bemsucedidos e experiências exitosas.
Ao ser questionado sobre suas aulas, o professor acredita que elas não
podem ser consideradas nem modernas, nem tradicionais, sendo uma “mistura” das
duas formas, porque ele trabalha em determinados momentos com o livro específico
de leitura e em outros momentos ele trabalha com recursos visuais como o data
show. Nas palavras do professor: “Eu não fico só no livro. Eu gosto de trabalhar um
pouco de tudo. Eu não sei, mas eu acho que os alunos têm essa percepção, tanto
da leitura, quando do recurso visual”.
Diz não utilizar a sala de informática da escola porque esta não tem estrutura
para atender a demanda do número de alunos e que os computadores estão
defasados e muitos deles estragados. Acredita ainda que o uso do celular na sala

35
36

www.geografiaparatodos.com.br
https://www.youtube.com/user/ProjetoX13
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de aula deveria acontecer a partir de aulas previamente planejadas e combinadas
com a supervisão escolar.

Rodrigo

Lecionando em todas as 17 turmas do Ensino Médio, o professor Rodrigo,
que é efetivo na escola desde 2013, na disciplina de Sociologia, diz ter escolhido ser
professor por gostar de assuntos relacionados à política, ainda quando cursava o
Ensino Médio.
Descobriu-se professor já atuando na escola, lecionando aulas de História e
Geografia no Ensino Fundamental, uma vez que a disciplina de Sociologia não era
obrigatória e por isso não era oferecida na maioria das escolas. “Fui aprendendo
meio na marra, na prática e trazendo um pouco das experiências que eu tive com
meus professores”.
O professor Rodrigo tem uma relação muito boa com os alunos. Utiliza-se de
uma linguagem jovial para comunicar com os discentes, o que favorece essa
relação. Sobre sua relação com os alunos, o professor alega: “Mas eu acho que
ainda tem muita coisa a melhorar. Isso eu consegui com muita tentativa, muitos
erros e trilhando caminho, estudando coisas, lendo sobre educação depois de
formado”.
Rodrigo classifica suas aulas como tradicionais, embora diga que a
supervisão da escola afirme que ele faz um trabalho diferenciado com os alunos,
que “é uma aula que foge do padrão”, que ele “consegue levar a aula numa boa,
sem aquela mesmice, só de transmissão”.

Entretanto, o professor diz ter

dificuldades para trabalhar com uma outra forma de organização do espaço das
salas de aula. Em relação a isso, o professor diz:

Eu tenho dificuldade. Eu acho que é um pouco da minha formação.
Por exemplo, quando eu tento quebrar um pouco a ideia das fileiras,
que é algo simbólico, a ideia de trincheira, tento fazer um círculo para
fazer um debate, todas as vezes que eu tentei fazer isso foi muito
difícil. A sala ficou descontrolada, aquela barulheira, não havia
espaço físico para isso.
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O professor quase não utiliza outros espaços da escola para ministrar suas
aulas, porque argumenta que

A direção pediu que a gente não usasse mais essa sala (referindo-se
à sala de informática). O uso é muito pouco atualmente. Sair da sala
é muito raro. A gente tem um espaço do pátio, por exemplo, às vezes
para gente tentar fazer algo diferente, porque a sala também é muito
quente, abafada. A gente vai para o pátio, mas também percebe que
há uma resistência. Segundo a supervisão pedagógica, o espaço do
pátio não é apropriado para aula. Então sempre há um
rechaçamento. “Você está saindo muito com alunos”. É pedido que
fiquemos mais na sala de aula.

Como alternativa, o professor utiliza o data show para elaborar suas aulas.
Busca muitos vídeos no YouTube. Para enriquecer seus conhecimentos usa a
internet para buscar informações em sites de notícias e participa de um grupo de
Sociologia no Facebook. Mas o professor reclama que os membros do grupo não
interagem muito.
Rodrigo brinca dizendo que sempre está um passo atrás das tecnologias e
que está correndo atrás para entender as inovações. Diz que nunca foi muito
“tecnológico”, no sentido de ficar atento para os lançamentos tecnológicos e que isso
é uma questão de personalidade. Diz ter um computador de mesa e um celular e
que este não é da última geração, não é um smartphone, que ele usa somente para
se comunicar.
Embora tenha vontade de relatar suas experiências exitosas ou não, por
acreditar que “ quando a gente escreve, isso se torna uma oportunidade de
reflexão”, o professor Rodrigo diz que a falta de tempo é um grande motivo para que
ele não concretize seu desejo de compartilhar suas experiências com outras
pessoas.

Leila

“Ser professor é um ato político porque você tem que lidar com um
enfrentamento diário”. É com esse pensamento que a professora de Língua
Portuguesa ministra suas aulas em todas as turmas de 2º ano da escola pesquisada.
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Efetiva desde 2013, Leila diz amar a profissão, mas que tem horas que fica muito
cansada porque

A profissão tem dessas coisas que passa pela não valorização e eu
fico triste, porque eu tenho medo que daqui alguns anos não estar
tão empolgada mais. Eu tenho medo de acomodar, porque todo
mundo fala: “Você vai ver! Você começa tão empolgada, mas
depois”. Acho engraçado, porque os próprios colegas falam isso.

A professora usa diariamente o Facebook e Whatsapp para se comunicar
com as pessoas e participar de grupos relacionados à disciplina que leciona. Ela diz
que participa de dois grupos no Facebook, sendo um denominado “Professores de
Português do Brasil” e outro de uma turma de Mestrado da Universidade Federal de
São João del-Rei.
Ela diz que procura usar o Facebook como um recurso para fazer os alunos
lerem, porque “hoje ninguém mais quer ler uma literatura, porque são textos longos”
Assim, a professora busca estratégias do uso de textos curtos nos espaços dos
grupos para conseguir motivar os alunos para os estudos.
Leila considera suas aulas como sendo modernas. A respeito disso a
professora argumenta:

Às vezes eu fico até preocupada porque não tem aquela coisa assim,
copia isso daqui do quadro. Aí às vezes eu vou olhar o caderno deles
e digo: “Gente! Mas é caderno de Português! Vocês têm que anotar
mais coisas! ” Eu fico brava, fico brincando. Porque eu uso muito o
data show para passar algum filme, para fazer debate. O quadro é
mais educativo, ou quando vou fazer alguma correção de exercício
eu passo no quadro. Mas tem sido mais isso, ou data show ou aula
expositiva. Eu falo muito. Tem dia que passam 50 minutos e eu
falando. Depois eu digo: “deveria ter falado menos”.

Baseada no diálogo, sua relação com os alunos, segundo a professora, é
muito boa. Ela afirma que uma relação baseada no diálogo tem o seu lado positivo e
negativo porque

Eu falo de outra maneira que eles não estão acostumados. Parece
que eles pedem a ditadura mesmo, que eles pedem limites, mas que
limites são esses? Limite que hoje a gente pode dar tão diferente de
alguns anos atrás. Aí você não vai ver na minha sala, a não ser que
seja dias de prova ou de atividade avaliativa, ou um texto que eles
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estão escrevendo, aí você vai ver o silêncio absoluto. Mas se não for
prova, um texto, tem sempre alguém falando. Porque eu não ligo.
Porque a gente tem uma coisa, se eu estou explicando, eles me
ouvem. Mas quando eu passo atividade, aí eu deixo eles fazerem as
atividades em dupla, em grupos. E aí eles podem falar.

A professora diz ainda acreditar que quando ela conversa com os alunos e
deixa que eles conversem durante as aulas, o aprendizado acontece “de forma mais
natural e gostosa”. Entretanto, alguns alunos não entendem isso e extrapolam
durante as aulas, gerando bagunça e indisciplina. Segundo a professora: “É uma
questão de aprendizado da liberdade”.

Um olhar sobre o encontro do eu com o outro

Inspirei-me em Gadotti para refletir sobre os sentidos construídos pelos quatro
professores pesquisados em relação ao que pensam sobre si mesmos, sobre a
educação e o uso das tecnologias digitais e dessa forma construir um perfil de cada
docente. Em seu livro “Boniteza de um Sonho: ensinar-e-aprender com sentido”, o
autor o inicia dizendo que

A beleza existe em todo lugar. Depende do nosso olhar, da nossa
sensibilidade; depende da nossa consciência, do nosso trabalho e do
nosso cuidado. A beleza existe porque o ser humano é capaz de
sonhar (GADOTTI, 2003, p. 11).

E é na busca dessa beleza que a profissão de professor me traz que o meu
olhar foi ao encontro desses quatro docentes, procurando compreendê-los enquanto
sujeitos sociais e historicamente situados, buscando ouvir suas vozes, colocandome numa posição exotópica para compreender os sentidos por eles construídos em
relação ao uso do Facebook e sua interface com a educação.
O primeiro capítulo do livro de Gadotti é intitulado: Por que ser professor?
Essa é uma pergunta que muitas vezes me pego fazendo, quando em contato com
as escolas, presencio os professores numa luta diária para fazer com que o
processo de ensino-aprendizagem seja garantido no ambiente escolar.
Apesar de todas as adversidades que a profissão docente enfrenta na
sociedade, os quatro professores dizem se sentirem realizados no que fazem, o que

109

se reflete positivamente em suas práticas de sala de aula. Vejo a partir de Gadotti
(2003, p. 44) que

para o professor ter êxito nessa sociedade aprendente, o professor, a
professora precisam ter clareza sobre o que é conhecer, como se
conhece, o que conhecer, porque conhecer, mas um dos segredos
do chamado “bom professor” é trabalhar com prazer, gostando do
que se faz. A gente faz sempre bem o que gosta de fazer. Só é bemsucedido aquele ou aquela que faz o que gosta.

Entretanto, percebo que os professores pesquisados procuram a todo
momento romper alguns desafios que lhes são colocados, na busca de inovarem e
tentarem oferecer um ensino mais significativo aos alunos.
O primeiro desafio vem da equipe pedagógica da escola, que vê o trabalho
com os grupos do Facebook como uma ameaça à imagem da escola e dos
professores. A supervisora não conhece os grupos do Facebook e o que ela fica
sabendo é fruto de comentários que os professores fazem. Muitas vezes ela tem
percepções pessoais e parciais e nem sempre positivas dos grupos. Assim, não
percebi pelas palavras da supervisora que haja um apoio ao trabalho realizado pelos
professores e alunos nos grupos do Facebook.
Um outro desafio refere-se à superação deles mesmos, pois, exceto a
professora Leila, os outros três professores não têm o hábito de usar as redes
sociais, não possuem smartphone, não se comunicam por Whatsapp, não possuem
um perfil “tecnológico” e não conhecem ao certo as funções de alguns aplicativos
como os do Whatsapp. Percebo que eles entraram na cibercultura para atender às
necessidades dos seus alunos, entendendo que essa é uma demanda da atual
geração de estudantes e buscando uma forma de se aproximarem da sua maneira
de aprender. Sobre isso, Bonilla e Souza (2012, p. 188) dizem que:

A postura dos professores, na maioria das vezes, é no sentido de
encarar os problemas para não deixarem seus alunos de fora das
questões que envolvem as demandas do contexto digital,
demonstrando, assim, o reconhecimento da necessidade de
incorporar as tecnologias no seu fazer pedagógico.

Um terceiro desafio encontrado pelos professores é a utilização somente da
sala de aula como ambiente para aprendizagem. Pela fala dos professores, percebo
que a sala de informática se tornou um ambiente totalmente obsoleto no espaço
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escolar, por não ser um lugar que atenda a demanda do número de alunos, por não
ter computadores suficientes e o tempo de 50 minutos de aula não favorece o
deslocamento com os alunos até essa sala. Além disso, a utilização de outros
espaços da escola, como o pátio, para que as aulas aconteçam, não é bem visto
pela coordenação pedagógica da escola. Acredito que, por isso, os professores
valorizem tanto a presença do data show em cada sala de aula. Eles veem naquele
recurso tecnológico uma possibilidade de oferecer aos alunos uma aula
diferenciada, enriquecida com recursos audiovisuais.

Sobre a capacidade dos

professores de criarem espaços de aprendizagem, Gadotti (2003, p. 41).) nos diz
que:

O ato de educar é complexo. O êxito do ensino não depende tanto do
conhecimento do professor, mas da sua capacidade de criar espaços
de aprendizagem, vale dizer, “fazer aprender” e de seu projeto de
vida de continuar aprendendo.

E é justamente na busca da criação de novos espaços de aprendizagem, que
os grupos do Facebook surgem nesse cenário. Os grupos aparecem como uma
possibilidade a mais de ampliação do tempo escolar para que a aprendizagem
continue acontecendo em um ambiente extraclasse. Os professores compreendem
que “conhecer não é só adaptar-se ao mundo. É condição de sobrevivência do ser
humano e da espécie” (GADOTTI, 2003, p. 44) e que por isso é preciso adaptar-se a
essa nova era. Os professores compreendem que os alunos estão imersos no
mundo das tecnologias digitais e que para chegar até eles é preciso achar a porta de
entrada. Um caminho para chegar a esse mundo digital são os sites de redes sociais
como o Facebook.
Entre os tantos desafios enfrentados pelos professores o fator tempo é
determinante na regência de sua relação com a profissão. Compreendo que o
trabalho do docente não termina no turno em que o professor leciona, mas que
muitas provas, planejamentos são levados para casa, onde o trabalho continua.
Muitos professores ainda tentam complementar suas rendas com outros empregos,
o que compromete ainda mais a falta de tempo dos docentes. A falta de tempo foi
usada como justificativa pelos quatro professores para uma não divulgação de suas
práticas em blogs e em sites de rede sociais.
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Penso que mais uma vez os professores se superam e buscam vencer a
barreira do tempo para atender aos alunos nos grupos do Facebook, uma vez que
este trabalho é feito fora do horário escolar, um dos inúmeros motivos da minha
grande admiração e respeito por esses profissionais.

3.4 As vozes dos alunos nos grupos focais
Tendo os alunos como importantes participantes da pesquisa, foram
realizados dois grupos focais com os administradores dos grupos que tinham um
maior número de participações no Facebook, totalizando 10 alunos, sendo os
seguintes participantes: Guilherme, aluno do 1º ano; Renata e Luiz Cláudio, alunos
do 2º ano; Mário, Estela, Gabriel, Laura, Maria Cristina, Lúcio, Emília, alunos do 3º
ano. Os nomes utilizados na pesquisa são nomes fictícios, buscando a preservação
da identidade dos alunos
As discussões nos grupos focais tiveram como objetivo maior compreender
quais os sentidos são construídos pelos alunos sobre o ambiente virtual nos grupos
do Facebook, permitindo-me através da interação verbal conhecer o outro e a mim
mesmo. Segundo Gatti (2005, p.09):

O grupo focal é uma técnica qualitativa, cujo objetivo consiste em
captar, entre os sujeitos, percepções, sentimentos e ideias, fazendo
emergir uma multiplicidade de pontos de vista e processos
emocionais, pelo próprio contexto de interação criado.

Os grupos focais foram fundamentais para a pesquisa uma vez que é através
do diálogo que se estabelecem as relações humanas. Isso não quer dizer que nesse
diálogo haja sempre a concordância, servindo apenas como uma ponte entre as
ideias. O diálogo é também arena de disputas de ideologias sociais, implicando em
réplicas ou contrapalavras. Segundo Jobim e Souza (2008, p.120):

É, no fluxo da interação verbal que a palavra se concretiza como
signo ideológico, que se transforma e ganha diferentes significados,
de acordo com o contexto em que ela surge. Constituído pelo
fenômeno da interação social, o diálogo se revela como forma de
ligação entre a linguagem e a vida.
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Através do diálogo eu me compreendo, compreendo o outro e o mundo.
Dessa forma, o texto coloca-nos de frente com o mundo da forma como o
idealizamos, seja nos seus aspectos estigmatizantes ou no seu aspecto ideológico
ou crítico. Por isso, a importância de ouvir os alunos enquanto sujeitos pesquisados,
como oportunidade de retomar, a partir da visão deles, um novo olhar sobre o
mundo.
Para compreender os sentidos construídos pelos jovens no âmbito escolar é
preciso entender que ser aluno não é um tempo de preparação para vida, mas que
devemos vê-lo numa condição de estudante, membro da sociedade e atuante na
vida social. E por isso, é preciso também saber por que ele está na escola, o que a
instituição representa em sua vida, que posição ocupa frente aos adultos, entre
outros aspectos. Bonilla (2005, p.74).) nos lembra de que
Como as atividades educacionais são muito intensas – aula,
esportes, línguas, catequese, ressentem-se da falta de tempo para
usufruir momentos de lazer e relaxamento. Alguns, mesmo nos fins
de semana, quando aproveitam para passear, continuam “ligados”
nas questões escolares.

O aluno do ensino Médio é um sujeito que já dedicou pelo menos oito anos de
sua vida à escola. Assim, são indivíduos que passaram pelo processo de
socialização e que agora estão num processo fértil de criação, da construção da
identidade, da individualidade e autonomia. Segundo Barbero (2014, p.131):

Hoje nos deparamos com um sujeito muito mais frágil, mais
quebrado e, entretanto, paradoxalmente muito mais obrigado a se
assumir, a se responsabilizar por si mesmo, em um mundo onde as
certezas tanto no plano do saber como no plano ético ou político são
cada vez menores.

E é justamente com esse aluno que a escola de Ensino Médio tem que lidar.
Por isso, a escola não pode continuar a mesma. Os professores não são os
mesmos, bem como os alunos. Assim, é preciso um modelo educacional que leve
em conta essas mudanças e as características dos jovens alunos, uma vez que
“uma das mais importantes tarefas das instituições, hoje, é contribuir para que
jovens possam realizar escolhas conscientes sobre suas próprias trajetórias
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pessoais e isso inclui o desafio da construção pessoal e coletiva de conhecimentos
significativos” (CARRANO et al, 2013, p. 2).
A escola é para os jovens um lugar de convivência e aprendizado, sendo a
instituição um ponto central na vida deles. É ali o lugar de fazer amizades, de trocar
ideias, construir identidades, compartilhar experiências. “A escola se constitui em um
lócus onde podem encontrar amigos sistematicamente e onde a sociabilidade
acontece” (BONILLA, 2005, p. 74).
Mas a escola não é vista pelos jovens somente como local de socialização,
mas, e apesar de todas as dificuldades enfrentadas na escola, os jovens veem a
instituição escolar como algo que possa contribuir efetivamente para sua vida, seja
para a continuidade dos estudos, seja para conseguir uma inserção no mundo do
trabalho. Segundo Carrano et al (2013, p. 49) “eles reconhecem o papel da escola,
mas querem também que a instituição escolar esteja aberta ao diálogo com suas
experiências do presente e expectativas do futuro”.
Como pensar em uma organização escolar que vê o jovem como um “vir a
ser” adulto e a juventude como apenas uma fase de transição? Uma organização
escolar que não aceita que o jovem leve o celular para a escola, segregando sua
vida escolar da vida do outro lado dos muros da escola como poderá contribuir para
sua formação? Como pensar em diálogo entre os jovens e a escola se esta não
permite que eles se vistam com bonés, calças largas, roupas típicas da juventude?
Até que ponto a instituição escolar está preparada para responder hoje às mudanças
que vem ocorrendo no campo das subjetividades dos jovens sem fazer mudanças
radicais na sua estrutura no que se refere a tempo, espaço e currículo? Essas são
questões fundamentais e imprescindíveis que precisam ser refletidas dentro das
escolas e uma porta para iniciar essa reflexão é começar a ouvir o que os jovens
tem a dizer.
Os diálogos nos grupos focais tornaram-se em momentos ímpares, onde os
alunos tiveram a oportunidade de se expressarem sobre o que pensam sobre o uso
das tecnologias digitais na Educação, a relação da escola com o uso dessas
tecnologias e sobre os grupos no Facebook.
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3.5 Os grupos no Facebook: direcionando novos rumos na
pesquisa
Durante uma das entrevistas coletivas, o campo de pesquisa me surpreendeu
com a informação dada por um professor de que todas as turmas do Ensino Médio
regular mantinham um grupo no Facebook. Meus olhos brilharam e meus
pensamentos voltaram-se todos para conhecer melhor esse trabalho dos
professores. Assim, minha pesquisa tomou um novo caminhar. Derivada da questão
inicial, minha pesquisa passou a ter o objetivo de “compreender os sentidos
construídos em relação ao uso do Facebook e suas interfaces com o processo
ensino-aprendizagem por professores e alunos do Ensino Médio de uma escola
estadual de São João del-Rei”.
Para Bakhtin, o homem é um ser social que se constitui na relação consigo
mesmo e com o outro numa interação verbal por meio da linguagem, sendo o
diálogo sua forma mais importante de comunicação. É através da enunciação,
entendida por Bakhtin/Volochínov (2006, p.112) como “produto da interação de dois
indivíduos socialmente organizados” que a interação verbal se constitui como
fenômeno social. Assim, essa pesquisa que tinha o professor como sujeito, mas no
contato com o campo e a partir da maior compreensão da teoria de Bakhtin,
compreendi que também o aluno deveria ser considerado como sujeito. Acredito que
somente a partir da relação professor-aluno seja possível uma compreensão mais
ampla do processo investigativo.
Solicitei a um professor que era membro de todos os grupos de Facebook,
por lecionar em todas as turmas de Ensino Médio, que pedisse autorização aos
alunos para que eu pudesse participar enquanto observadora dos grupos na rede
social. O professor assim o fez. Solicitou virtualmente, no espaço da página a minha
participação. Nenhum grupo se opôs.
Procurei ter uma participação nos grupos apenas como observadora, no
intuito de interferir o mínimo possível naquele ambiente virtual, embora, compreenda
assim como Bakhtin (2003) que

a partir do momento em que observo o

acontecimento, ele já não é mais o mesmo. Assim, de forma sistemática, observei
diariamente as postagens dos participantes dos 15 grupos, no período de agosto a
dezembro de 2015.
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Embora a minha entrada nos grupos tenha acontecido em agosto, os grupos
iniciaram as interações em fevereiro ou março. Assim, quando tive acesso ao
ambiente virtual, tive contato com as postagens anteriores, o que possibilitou um
olhar total sobre as postagens feitas por professores e estudantes de cada turma
durante o ano letivo.
A medida em que acompanhava as observações, fui colhendo as interações
que achava mais significativas. As postagens que eu considerava interessantes, que
tinham uma interação e que eu acreditava ser importante para responderem às
questões da pesquisa, eu selecionava e arquivava no Word. Aos poucos fui
percebendo que alguns assuntos eram recorrentes. Dessa forma, comecei a
selecionar as postagens por assuntos. Identifiquei postagens feitas pelos
professores relacionadas: à disciplina lecionada, ao enriquecimento de um assunto
trabalhado em sala de aula, sobre o ENEM, sobre outros assuntos. Encontrei
postagens de alunos sobre: as disciplinas, o enriquecimento de algum assunto
trabalhado em sala de aula, o ambiente escolar (charges, piadas, tirinhas), o ENEM
e outros assuntos diversos.
Bakhtin (Volochínov) (2006, p.132) diz que “a cada palavra da enunciação
que estamos em processo de compreender, fazemos corresponder uma série de
palavras nossas, formando uma réplica”. Portanto, compreender é construir a
enunciação/resposta a partir do discurso do outro a fim de contra-argumentar o
discurso alheio com suas próprias palavras. Portanto, a contra palavra consiste na
minha palavra, resultado da ressignificação da palavra do outro.
O silêncio também é visto como uma resposta, uma vez que a resposta se
atualiza mais tarde através da fala ou do comportamento do outro nas situações de
interação verbal. Logo, o locutor não admite ou espera uma compreensão passiva,
espera sempre uma resposta, uma vez que mesmo o silêncio se constitui como uma
resposta. Dessa forma, espera-se que a relação social entre eu e outro não seja
neutra, mas que seja construída a partir da construção de um saber dialógico e
alteritário, onde haja o envolvimento e o compromisso com uma compreensão
responsiva de ambas as partes.
Assim, embora tenha optado por não participar ativamente nos grupos do
Facebook, a minha interação resultou no diálogo com os participantes através da
seleção dos enunciados deles, além de 16 notas de campo, sendo uma de cada
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turma observada do Ensino Médio e outra que englobou as minhas percepções
gerais dos 15 grupos. O material selecionado é muito rico em enunciados e muito
importante para auxiliar na compreensão da questão da pesquisa que realizo.
Dos 15 grupos observados 05 grupos foram de 1º ano, 6 grupos de 2º ano e 4
grupos de 3º ano. Durante a análise dos dados as postagens feitas nos grupos são
citadas indicando somente o ano de escolaridade, não sendo citada a turma, uma
vez que muitas postagens são recorrentes em todos os grupos.
Os grupos foram criados pelos alunos, sendo que os administradores de cada
grupo são também os próprios alunos. São grupos fechados ou secretos, tendo a
participação da maioria dos alunos. Entretanto, não há grupo que tenha uma
totalização de participações discentes. Há a participação de alguns professores em
cada grupo, alguns atuantes e outros que não fazem postagens. Nem todos os
professores participam dos grupos no Facebook.
A partir das observações feitas nos grupos é possível destacar algumas
características de cada um deles.
Nos grupos do 1º ano a linguagem usada é formal. O espaço é frequentado
em sua maioria para repassar informações da dinâmica da disciplina, a organização
de divisão de grupos para realização e postagem de trabalhos. A maioria das
postagens é feita pelos professores Hélio, de Geografia e Carlos que leciona
História. Só é possível visualizar postagens de alunos referentes a trabalhos
solicitados pelos professores.
Os grupos do 2º ano caracterizam-se por uma interação maior entre os alunos
em relação aos grupos dos 1º anos. Os professores Rodrigo e Leila, são os que
mais atuam nesses grupos. Há algumas postagens feitas pelos alunos. Eles utilizam
uma linguagem mais coloquial.
Nos grupos do 3º ano é possível acompanhar uma maior interação entre os
participantes em relação aos grupos dos 1º e 2º anos, sendo uma relação mais
horizontal entre professores e alunos, há várias postagens dos alunos e professores
buscando uma aprendizagem nesse ambiente. Carlos e Rodrigo são os professores
que mais fazem postagens nesses grupos.
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3.6 As entrevistas individuais: compreendendo melhor os grupos
do Facebook
Além da observação dos grupos do Facebook, realizei entrevistas individuais
dialógicas com cada um dos quatro professores, no intuito de aprofundar o
entendimento da questão de pesquisa com o sujeito pesquisado, pois:

O critério que se busca numa pesquisa não é a precisão do
conhecimento, mas a profundidade da penetração e a participação
ativa tanto do investigador quanto do investigado. Disso resulta que
pesquisador e pesquisado têm oportunidade para refletir, aprender e
ressignificar-se no processo de pesquisa (FREITAS, 2007, p.28).

Essa pesquisa, baseada na perspectiva histórico-cultural, entende que a
linguagem tem papel fundamental na compreensão do ser humano, propiciando a
interação dialógica, favorecendo a construção dos dados de pesquisa. Dessa forma,
o pesquisador torna-se participante, a medida em que sua pesquisa não se torna um
simples relato de fatos, mas que, a partir de sua postura responsiva dialoga com o
sujeito pesquisado. Segundo Freitas (2007a, p.10): “na pesquisa de orientação
histórico-cultural, o sujeito apesar de singular, é sempre social e a compreensão se
dá na inter-relação pesquisador/pesquisado”.
Nessa direção, Bakhtin (2003) sugere a existência de dois sujeitos, duas
consciências em uma relação intermediada pela linguagem onde todos os sujeitos
têm voz e assumem uma atitude responsiva.
Ainda, segundo Kramer (2007, p.64-65): “entrevistas individuais e coletivas
oferecem diferentes condições de produção de discurso e favorecem que cada um
(pesquisador e pesquisado) tenha um diferente lugar e ponto de vista”.
As entrevistas tiveram como foco principal de diálogo a compreensão dos
sentidos construídos pelos quatro professores em relação ao uso dos grupos do
Facebook em interface com o processo ensino-aprendizagem. Essas entrevistas
foram transcritas e serviram como material para a análise dos dados.
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3.7- Outros instrumentos metodológicos
A observação de sala de aula nessa pesquisa entrou como um elemento a
mais para oportunizar conhecer a prática dos professores. Assim, foi feita uma
observação de cada professor em sua sala de aula. A observação teve um caráter
participante, uma vez que é necessário que o pesquisador não tenha uma postura
apenas de observador, de forma passiva, mas que se insira na realidade pesquisada
para entendê-la melhor. Ainda, segundo Kramer (2007, p. 32):

Mais do que participante, esta observação é caracterizada pela
dimensão alteritária: o pesquisador ao participar do evento
observado constitui-se parte dele, mas ao mesmo tempo, mantém
uma posição exotópica que lhe possibilita o encontro com o outro. E
é esse encontro que ele procura descrever no seu texto, no qual
revela outros textos e contextos.

Segundo a perspectiva histórico-cultural, não podemos considerar o homem
como um objeto que deve apenas ser observado, mas sim compreendido. O sujeito
pesquisado é um ser provido de voz. Pesquisadores e pesquisados são partes
integrantes e falantes do campo de pesquisa. O pesquisador não é um mero
contemplador da realidade.
Dessa forma, as observações in loco partem do pressuposto que “o
pesquisador tem possibilidades de aprender, se transformar e se ressignificar
durante o processo de pesquisa. O mesmo acontece com o pesquisado, que não
sendo coisa, mas sujeito tem também oportunidade de refletir, aprender e se
transformar no transcorrer da pesquisa” (FREITAS, 2002, p. 5). As observações de
sala de aula contribuíram no sentido de me possibilitar mais um contato com os
sujeitos pesquisados, professores e alunos numa relação de aprendizagem.
A entrevista com a supervisora responsável pelo Ensino Médio teve como
objetivo maior compreender como a coordenação pedagógica compreende o uso
dos grupos no Facebook feito por professores e alunos. A partir do diálogo com a
profissional foi possível perceber que ela não tem acesso aos grupos e, portanto,
não acompanha o trabalho realizado pelos participantes. A visão que a supervisora
tem do trabalho realizado é fruto do comentário de alguns professores que
participam dos grupos, mas não são atuantes. Assim, é possível perceber que sua
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visão é fragmentada e muitas vezes errônea sobre o trabalho desenvolvido nesse
ambiente virtual.
Nas entrevistas com professores e supervisora, e nos grupos focais com os
alunos foram utilizadas filmagens e gravação de voz. Foi importante nesse processo
obter o consentimento dos participantes. Em relação às observações da prática
docente e às entrevistas foram elaboradas notas de campo.
A filmagem torna-se necessária à medida que favorece a transcrição dos
diálogos, a recuperação de algum som que possa não ter ficado claro na gravação,
além de possibilitar a análise da fala corporal. Segundo Garcez et al. (2011), o
grande mérito da videogravação está na possibilidade que ela proporciona de
realizar um registro e uma codificação de dados minuciosos, buscando maior
confiabilidade, fidedignidade e riqueza na produção e na análise de material
empírico.
A grande contribuição da gravação de voz é tornar a entrevista mais natural e
dinâmica à medida que não é preciso interromper a conversa para fazer as
anotações.
As notas de campo entram como um artefato de memória, com percepções e
sentimentos do pesquisador, logo após as entrevistas. Esse instrumento é essencial
por permitir recuperar e reconstruir os sentidos das entrevistas e das observações
feitas. Além disso, Bogdan e Biklen (2010, p. 150-151) comentam que:

O gravador não capta a visão, os cheiros, as impressões e os
comentários extra, ditos antes e depois da entrevista. As notas de
campo podem originar em cada estudo um diário pessoal que ajuda
o investigador a acompanhar o desenvolvimento do projecto, a
visualizar como é que o plano de investigação foi afectado pelos
dados recolhidos, e a tornar-se consciente de como ele ou elas foram
influenciados pelos dados.

Além disso, o grande desafio nesse ato responsivo na pesquisa é trazer para
o texto narrativo a riqueza do que foi vivenciado no campo. Além disso, é preciso ter
cuidado com os textos produzidos, evitando grandes cortes, fragmentações que
modifiquem o que foi falado. Mais do que “dar voz” ao sujeito pesquisado, trata-se
de escutar as vozes e observar as interações em um determinado contexto, sem
abdicar do olhar do pesquisador, mas lembrando-se de que o conhecimento do outro
exige a experiência da exotopia.
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A exotopia decorre daquilo que eu vejo no outro, no sujeito pesquisado, e que
ele não consegue ver, segundo Bakhtin (2003, p. 287-288) é o “excedente de visão”.
O autor assim descreve esse processo:

Devo entrar em empatia com esse outro indivíduo, ver
axiologicamente o mundo de dentro dele tal qual ele o vê; colocar-me
no lugar dele e, depois de ter retornado ao meu lugar, contemplar o
horizonte dele com o excedente de visão que desse meu lugar se
descortina fora dele, convertê-lo, criar para ele um ambiente
concludente a partir desse excedente da minha visão, do meu
conhecimento, da minha vontade e do meu sentimento (BAKHTIN,
2003, p. 23).

O que eu observo, escrevo, interpreto ou falo sobre/com a outra parte do
lugar de onde eu falo. Lugar este determinado pelo o que sou enquanto pessoa,
minhas concepções de vida, meu lugar de adulto, minha condição social, minha
profissão, minha etnia, etc. Esse lugar determina como apreendo e compreendo o
outro. Dessa forma, a exotopia consiste em “colocar-se no lugar do outro” para
enxergá-lo, mas depois distanciar-se para ver no outro aquilo que ele não é capaz
de ver.
A partir da exotopia na pesquisa, o pesquisador e sujeito pesquisado
conseguem produzir conhecimento, uma vez que “o homem tem uma necessidade
estética absoluta do outro, da sua visão e da sua memória; memória que o junta e o
unifica e que é a única capaz de lhe proporcionar um acabamento externo. Nossa
individualidade não teria existência se o outro não a criasse” (BAKHTIN, 2003, p.55).
Assim, faz-se necessário produzir um conhecimento vivo, que problematize as
condições de vida, condições estas situadas social e historicamente, (re) produzidas
por sujeitos também constituídos social e historicamente, contínuo movimento de vir
a ser e que participam ativamente dos acontecimentos.
Dessa forma, a partir dos instrumentos metodológicos aqui descritos,
compreendo que estes são estratégias importantes para ampliar a compreensão dos
sentidos construídos por professores e alunos do Ensino Médio de uma escola
estadual de São João del-Rei, em relação ao uso do Facebook e suas interfaces
com o processo ensino-aprendizagem.
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4 O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE

A viagem não começa quando se percorrem distâncias,
mas quando se atravessam nossas fronteiras interiores.
Mia Couto

Atravessar minhas fronteiras interiores foi o maior desafio dessa viagem no
país do outro, pois o ato da pesquisa é um ato responsivo, onde vou ao encontro do
sujeito pesquisado, em seu mundo, para conhecê-lo, ouvir sua voz e de alguma
forma me conhecer também. Assim, ao realizar essa viagem foi preciso desconstruir
algumas concepções e crenças para estar aberta à pesquisa. Procurando caminhar
pelas trilhas da perspectiva histórico-cultural, foi necessário afastar-me da realidade
mapeada nos diálogos construídos, para conseguir sair do lugar do outro e, assim,
em um posicionamento exotópico, ir ao encontro dos novos enunciados.
Agora, me encontro em meio ao segundo desafio, o de entrelaçar os fios
construídos a partir dessa rica relação entre pesquisador e pesquisado. O período
de trocas e aprendizagens com os sujeitos pesquisados se encerrou, e vejo que este
é o momento de retomar a caminhada pela solidão física que a escrita representa,
mas acompanhada das vozes emitidas no decorrer de toda a minha incursão pelo
campo de pesquisa.
O reencontro com o outro se dá à medida que retorno aos textos construídos
no decorrer de todo o trabalho dessa investigação: as anotações no diário de
campo, a leitura das transcrições dos grupos focais realizados com os alunos e da
entrevista coletiva e das individuais dialógicas com os professores e, principalmente
pela análise das notas de campo construídas a partir das postagens feitas por
professores e alunos nos grupos dos Facebook.
Agora com a tarefa de organizar tudo o que foi colhido durante a pesquisa,
apresento o caminho que empreendi no processo de articulação dos dados. Escolhi
para desenvolver esse percurso analítico trabalhar com a sistemática das Categorias
de Codificação orientada por Bogdan e Biklen (2010). Nesse processo explicito, a
construção dos indicadores que levaram ao processo de formação das categorias.
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4.1 A construção dos indicadores
Estar atenta à questão de pesquisa é fundamental para não desviar dos
objetivos propostos. Assim, foi preciso olhar para o material produzido durante o
trabalho de campo tendo em mente procurar responder a questão central da minha
pesquisa.
Ao ler todo o material produzido foi possível fazer algumas marcações
pontuando aspectos importantes e indícios de possíveis respostas para minhas
indagações.
Uma segunda leitura foi feita objetivando gerar uma listagem geral de
assuntos elencados nos grupos focais, entrevista coletiva e entrevistas individuais e
nas postagens feitas nos grupos do Facebook, que acredito serem importantes para
a minha pesquisa.
Em seguida, através dessas listagens, procurei formular os indicadores, que
são elementos significativos para a minha pesquisa. É importante ressaltar que para
os indicadores serem compreendidos, é necessário entender seus significados
contextualizados, e não isolados do momento de produção das falas.
Ao formular os indicadores busco separá-los registrando as falas dos
professores e dos alunos em cada instrumento de investigação usado durante a
pesquisa de campo
Seguem abaixo os quadros gerais dos indicadores construídos:

Quadro 5: Indicadores para o Processo de Análise, baseados nos grupos
Focais
LISTAGEM GERAL: INDICADORES ALUNOS
GRUPOS FOCAIS
1.a- Os grupos do Facebook como uma forma de interação entre os alunos
2.a- Os grupos do Facebook como meio de organização da vida escolar:
comunicação dos dias de provas, alunos em recuperação, recados, lembretes,
orientações de trabalhos, divisão de notas.
3.a- O Facebook como facilitador da vida social, aproximando as pessoas.
4.a- A diferença entre os grupos do Facebook das turmas e o Facebook
pessoal.
5.a- Os grupos do Facebook como um instrumento de aprendizagem
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6.a- Os trabalhos postados pelos alunos como possibilidade de estudo em
casa.
7.a- Estratégias criadas pelos alunos que não possuem Facebook para
participar dos grupos.
8.a- O perfil dos alunos que não possuem Facebook.
9.a- A maturidade dos alunos para participarem dos grupos do Facebook.
10.a- A maturidade ligada a interação nos grupos do Facebook.
11.a- A maturidade relacionada à liberdade de compartilhar postagens nos
grupos.
12.a- A amizade entre professores e alunos no Facebook.
13.a- A relação entre professores e alunos dentro e fora das redes sociais.
14.a- Como os alunos veem as participações dos professores nos grupos do
Facebook.
15.a- O perfil dos professores que interagem no Facebook segundo o olhar dos
alunos.
16.a- Como os alunos veem os professores que não participam dos grupos do
Facebook.
17.a- As videoaulas postadas nos grupos.
18.a- A falta de liberdade dos alunos de postar o que pensam.
19.a- A relação entre a convivência dos alunos em sala de aula e a interação
nos grupos.
20.a- Como é a relação entre professores e alunos no Facebook.
Fonte: elaborado pela pesquisadora

No quadro acima, procurei elencar os indicadores que surgiram a partir de
uma listagem geral de assuntos que foram abordados pelos alunos durante dois
grupos focais. Os indicadores aparecem numa ordem sequencial, sendo que se
apresentam a medida em que os assuntos foram abordados durante as conversas
nos grupos focais, não tendo como princípio uma hierarquia de importância. Os
indicadores foram ainda catalogados, obedecendo uma ordem numérica, seguida da
letra a que representa os enunciados dos alunos.

Quadro 6: Indicadores para o Processo de Análise, baseados nas entrevistas
coletiva e individuais
LISTAGEM GERAL: INDICADORES PROFESSORES
ENTREVISTA COLETIVA E INDIVIDUAIS
1.p- O uso do Facebook como um complemento das aulas.
2.p- O Facebook como um espaço de organização acadêmica dos alunos.
3.p- As postagens feitas pelos professores como uma oportunidade de
aprofundar um determinado assunto trabalhado em sala de aula.
4.p- A relação entre os trabalhos realizados nos grupos do Facebook e o
trabalho em sala de aula

124

5.p- O espaço dos grupos do Facebook para compartilhamento de material
trabalhado em sala de aula.
6.p- A preocupação dos professores em fazerem postagens nos grupos como
complementação das aulas e não como material essencial para a
aprendizagem do aluno.
7.p- A percepção dos professores sobre a maturidade de uso do Facebook
pelos alunos.
8.p- Os grupos do Facebook como meio de aproximar professores e alunos.
9.p- O papel dos professores e dos alunos nos grupos do Facebook, segundo
os professores.
10.p- A rede social como oportunidade de levar o conhecimento além do tempo
e espaço.
11.p- O Facebook como oportunidade de refletir sobre assuntos polêmicos da
sociedade.
12.p- Estratégias criadas por professores para atender pedagogicamente aos
alunos que não participam dos grupos do Facebook.
13.p- A relação professor-aluno nos grupos do Facebook na visão dos
professores.
14.p- O que é permitido e proibido postar nos grupos, segundo os professores.
15.p- A relação dos professores pesquisados com o uso das tecnologias
digitais na Educação.
16.p- A organização de trabalhos e divisão de grupos no Facebook.
17.p- Os pontos positivos e negativos do uso das tecnologias digitais na
Educação segundo a visão dos professores.
18.p- O Facebook como meio de transmissão de recados e lembretes.
Fonte: elaborado pela pesquisadora

O quadro 6 representa os indicadores construídos a partir dos assuntos
abordados na entrevista coletiva realizada com os quatro professores pesquisados e
nas entrevistas individuais. Os indicadores foram ainda catalogados, obedecendo
uma ordem numérica, seguida da letra p que representa os enunciados dos
professores, sendo que se apresentam a medida em que os assuntos foram
abordados durante as entrevistas, não tendo como princípio uma hierarquia de
importância.
Nos quadros 7 a 12 procuro demonstrar os indicadores construídos a partir
das postagens feitas por professores e alunos nos grupos do Facebook. Os quadros
foram criados observando as postagens feitas pelos sujeitos pesquisados não
havendo separação por turmas, mas buscando demonstrar as vozes dos sujeitos por
ano de escolaridade.
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Dessa forma, seguem os quadros abaixo, demonstrando separadamente os
indicadores criados a partir da listagem geral de assuntos postados por professores
e alunos de cada ano de escolaridade nos grupos do Facebook.
Assim como nos demais quadros já apresentados, os indicadores dos
quadros abaixo aparecem numa ordem sequencial, sendo que se apresentam a
medida em que os assuntos foram abordados durante as postagens nos grupos do
Facebook, não tendo como princípio uma hierarquia de importância. Os indicadores
foram ainda catalogados, obedecendo uma ordem numérica, seguida da letra p que
representa os enunciados dos professores e da letra a para representar os
enunciados dos alunos.

Quadro 7: Indicadores para o Processo de Análise, baseados em postagens
feitas nos grupos do Facebook por professores do 1º ano.
LISTAGEM GERAL: INDICADORES PROFESSORES
FACEBOOK 1º ANOS
1p- Informação do conteúdo a ser estudo para a avaliação
2p- Recado sobre prazos de entregas de trabalhos
3p- Instruções para realização de trabalhos em grupos
4p- Slides utilizados em aulas
5p- Lembrete para os alunos levarem o livro didático na aula.
6p- Listagem de alunos em recuperação
7p- Correção de atividade
8p- Organização de excursão da turma para o Rio de Janeiro
9p- Orientações para os alunos que ficaram de recuperação
Fonte: elaborado pela pesquisadora

Quadro 8: Indicadores para o Processo de Análise, baseados nas postagens
feitas nos grupos do Facebook por alunos do 1º ano.
LISTAGEM GERAL: INDICADORES ALUNOS
FACEBOOK 1º ANOS
1a- Postagens de trabalhos
Fonte: elaborado pela pesquisadora
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Quadro 9: Indicadores para o Processo de Análise, baseados nas postagens
feitas nos grupos do Facebook por professores do 2º ano.
LISTAGEM GERAL: INDICADORES PROFESSORES
FACEBOOK 2º ANOS
1p- Informação do conteúdo a ser estudo para a avaliação
2p- Recado sobre prazos de entregas de trabalhos
3p- Instruções para realização de trabalhos em grupos
4p- Slides utilizados em aulas
5p- Correção de atividade
6p- Listagem de alunos em recuperação
7p- Orientações para os alunos que ficaram de recuperação
8p- Reportagem sobre assuntos polêmicos discutidos na sociedade
9p- Lembrete para os alunos levarem o livro didático na aula.
10p- Piadas entre professores e alunos
11p- Vídeos de trabalhos apresentados em sala de aula
12p- Preocupação com a disciplina em sala de aula
13p- Divulgação de promoção de livros em uma loja virtual
14p- Divulgação de eventos
Fonte: elaborado pela pesquisadora

Quadro 10: Indicadores para o Processo de Análise, baseados nas postagens
feitas nos grupos do Facebook por alunos do 2º ano.
LISTAGEM GERAL: INDICADORES ALUNOS
FACEBOOK 2º ANOS
1a- Postagens relacionadas aos conteúdos trabalhados em sala de aula
2a- Cronograma do ENEM
3a- Confirmação de datas de provas.
4a- Discussão sobre resposta de uma questão da prova.
5a- Compartilhamento de vídeos entre alunos e professores
6a- Postagens de matérias sobre temas polêmicos discutidos na sociedade.
7a- Charges de como os alunos veem o cotidiano escolar
8a- Importância do professor para a sociedade
9a- Divulgação de eventos
10a- Videoaulas
11a- Dúvidas direcionadas aos professores
12a- Reflexões sobre o racismo na sociedade
Fonte: elaborado pela pesquisadora
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Quadro 11: Indicadores para o Processo de Análise, baseados nas postagens
feitas nos grupos do Facebook por professores do 3º ano.
LISTAGEM GERAL: INDICADORES PROFESSORES
FACEBOOK 3º ANOS
1p- Orientações sobre a redação para o ENEM
2p- Divulgação de banco de questões do ENEM
3p- Período de inscrição do ENEM
4p- Divulgação de cursinho popular
5p- Divulgação de evento
6p- Orientações de trabalhos
7p- Slides, vídeos sobre assuntos trabalhados em sala de aula.
8p- Assuntos solicitados por alunos
9p- Aviso aos alunos
10p- Preocupação do professor com o aprendizado dos alunos em sala de
aula
11p- Professores desejando sucesso aos alunos nas provas do ENEM.
12p- Informação do conteúdo a ser estudo para a avaliação
13p- Recado sobre prazos de entregas de trabalhos
14p- Instruções para realização de trabalhos em grupos
15p- Listagem de alunos em recuperação
16p- Orientações para os alunos que ficaram de recuperação
17p- Postagens de matérias sobre temas polêmicos discutidos na sociedade
Fonte: elaborado pela pesquisadora

Quadro 12: Indicadores para o Processo de Análise, baseados nas postagens
feitas nos grupos do Facebook por alunos do 3º ano.
LISTAGEM GERAL: INDICADORES ALUNOS
FACEBOOK 3º ANOS
1a- Organização de festas fora da escola
2a- Organização da festa de formatura
3a-Postagens de matérias sobre temas polêmicos discutidos na sociedade.
4a-Charges de como os alunos veem o cotidiano escolar
5a- Videoaulas
6a- Vídeo sobre ditadura militar
7a- Matérias sobre o preconceito contra a mulher na sociedade
8a- Postagens relacionadas aos conteúdos trabalhados em sala de aula
9a- Aviso à turma de filmes que estão passando na TV sobre assuntos
trabalhados em sala de aula
10a- Discussão sobre a resposta da questão de um trabalho
11a- Relação das matérias que mais caem no ENEM
12a- Charges sobre o ENEM
13a- Recados à turma
14a- Informação sobre a confecção de carteirinha de estudante
15a- Divulgação de eventos
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16a- Link para fazer teste de personalidade e cerebral
17a- Divulgação de curso de inglês fora da escola.
18a- Discussões sobre a fraude no ENEM
19a- Homenagem aos professores pelo seu dia.
20a- Piadas políticas
Fonte: elaborado pela pesquisadora

4.1.1 Separação dos indicadores por temática e cores

Tendo sempre a questão central em mente, ao reler os quadros dos indicadores vi
que era possível separá-los em quatro grandes temas:

1- Interatividade: todos os indicadores que abordavam algum aspecto sobre a
interatividade entre os sujeitos pesquisados entraram nesse grupo e eram
identificados com a cor vermelha.

2- Organização escolar: os indicadores que tratavam sobre a organização da
vida escolar dos alunos e professores foram agrupados nesse tema e
identificados pela cor verde.

3- Processo ensino-aprendizagem: os indicadores que faziam menção ao
processo de ensino-aprendizagem pela visão dos professores e alunos sobre
o Facebook como instrumento de aprendizagem e sobre os recursos
utilizados por professores e alunos no processo ensino-aprendizagem foram
agrupados nesse tema e identificados pela cor azul.

4- Educação e vida: fizeram parte dessa temática os indicadores que tratavam
sobre os aspectos do uso do Facebook relacionado à Educação em interface
com a vida. Tais indicadores foram identificados pela cor laranja.

A utilização de separação por cores não possui barreiras rígidas, sendo que
há indicadores que podem ocupar mais de um grupo. Esse aspecto é um indicativo
de uma possível aglutinação para a formação das categorias.
Nos quadros a seguir demonstro como ficou essa organização. A escrita e a
numeração dos indicadores foram mantidas. Nas colunas referentes às postagens
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nos grupos do Facebook agrupo os quadros antes separados por anos de
escolaridade, mas coloco entre parênteses, após cada assunto o ano de
escolaridade referente àquele indicador. Os quadros demonstram separadamente
as vozes dos professores e alunos.
Esse passo é um momento apenas de separação por cores, porém facilita o
processo de categorização por delimitar grupos de indicadores que se aproximam
por uma temática em comum, possibilitando visualizar os indicadores em uma
arquitetura articulada entre os discursos dos sujeitos e as postagens nos grupos do
Facebook, na segunda e terceira colunas respectivamente.
Quadro 13: Indicadores por cores para o Processo de Análise, a partir dos
grupos focais e postagens feitas pelos alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Médio
nos grupos do Facebook.

Indicadores

Interação

INDICADORES: SEPARAÇÃO POR CORES usos que alunos fazem do Facebook
Grupos focais
Postagens no Facebook
1.a- Os grupos do Facebook 9a- Divulgação de eventos
como uma forma de interação (2º)
entre os alunos
1a- Organização de festas
7.a- Estratégias criadas pelos fora da escola (3º)
alunos
que
não
possuem 2a- Organização da festa
Facebook para participar dos de formatura (3º)
grupos.
14a- Informação sobre a
8.a- O perfil dos alunos que não confecção de carteirinha
possuem Facebook
de estudante (3º)
9.a- A maturidade dos alunos 15aDivulgação
de
para participarem dos grupos do eventos (3º)
Facebook
16a- Link para fazer teste
10.a- A maturidade ligada a de
personalidade
e
interação
nos
grupos
do cerebral (3º)
Facebook
17a- Divulgação de curso
11.a- A maturidade relacionada à de inglês fora da escola
liberdade
de
compartilhar (3º)
postagens nos grupos.
18a- Discussões sobre a
12.aA
amizade
entre fraude no ENEM (3º)
professores
e
alunos
no 19a- Homenagem aos
Facebook.
professores pelo seu dia.
13.a- A relação entre professores (3º)
e alunos dentro e fora das redes 20a- Piadas políticas (3º)
sociais.
14.a- Como os alunos veem as
participações dos professores nos
grupos do Facebook
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Organização
escolar

Processo de
ensinoaprendizagem

15.a- O perfil dos professores que
interagem no Facebook segundo
o olhar dos alunos.
18.a- A falta de liberdade dos
alunos de postar o que pensam.
19.aA
relação
entre
a
convivência dos alunos em sala
de aula e a interação nos grupos.
20.a- Como é a relação entre
professores
e
alunos
no
Facebook.
2.a- Os grupos do Facebook
como meio de organização da
vida escolar: comunicação dos
dias de provas, alunos em
recuperação, recados, lembretes,
orientações de trabalhos, divisão
de notas
5.a- Os grupos do Facebook
como
um
instrumento
de
aprendizagem
6.a- Os trabalhos postados pelos
alunos como possibilidade de
estudo em casa.
17.a- As videoaulas postadas nos
grupos.

1a-Postagens de trabalhos
(1º)
2a- Cronograma do ENEM
(2º)
3a- Confirmação de datas
de provas (2º)
13a- Recados à turma (3º)
1a-Postagens
relacionadas
aos
conteúdos trabalhados em
sala de aula (2º)
4aDiscussão
sobre
resposta de uma questão
da prova. (2º)
5a- Compartilhamento de
vídeos entre alunos e
professores (2º)
10a- Videoaulas (2º)
11a- Dúvidas direcionada
aos professores (2º)
5a- Videoaulas (3º)
6a- Vídeo sobre ditadura
militar (3º)
8a-Postagens
relacionadas
aos
conteúdos trabalhados em
sala de aula (3º)
9a- Aviso à turma de
filmes que estão passando
na TV sobre assuntos
trabalhados em sala de
aula (3º)
10a- Discussão sobre a
resposta da questão de
um trabalho (3º)
11a- Relação das matérias
que mais caem no ENEM
(3º)
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3.a- O Facebook como facilitador
da vida social, aproximando as
pessoas.
4.a- A diferença entre os grupos
do Facebook das turmas e o
Facebook pessoal.
16.a- Como os alunos veem os
professores que não participam
dos grupos do Facebook.
Educação e a
vida

6a- Postagens de matérias
sobre temas polêmicos
discutidos na sociedade.
(2º)
7a- Charges de como os
alunos veem o cotidiano
escolar (2º)
8aImportância
do
professor
para
a
sociedade (2º)
12a- Reflexões sobre o
racismo na sociedade (2º)
3a-Postagens de matérias
sobre temas polêmicos
discutidos na sociedade.
(3º)
4a- Charges de como os
alunos veem o cotidiano
escolar (3º)
7a- Matérias sobre o
preconceito
contra
a
mulher na sociedade (3º)
12a- Charges
sobre o
ENEM (3º)

Fonte: elaborado pela pesquisadora

Quadro 14: Indicadores por cores para o Processo de Análise, a partir das
entrevistas coletiva e individuais e postagens feitas pelos professores do 1º ao
3º ano do Ensino Médio nos grupos do Facebook.

Indicadores

Interação

INDICADORES: SEPARAÇÃO POR CORES –
usos que professores fazem do Facebook
Entrevistas coletiva e individuais
Postagens no
Facebook
7.p- A percepção dos professores 8pOrganização
de
sobre a maturidade de uso do excursão da turma para
Facebook pelos alunos.
o Rio de Janeiro (1º)
8.p- Os grupos do Facebook como 10pPiadas entre
meio de aproximar professores e professores e alunos (2º)
alunos.
12p- Preocupação com a
12.p- Estratégias criadas por disciplina em sala de
professores
para
atender aula (2º)
pedagogicamente aos alunos que 13pDivulgação
de
não participam dos grupos do promoção de livros em
Facebook.
uma loja virtual (2º)
13.p- A relação professor-aluno nos 14pDivulgação
de
grupos do Facebook na visão dos eventos (2º)
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professores.
14.p- O que é permitido e proibido
postar nos grupos, segundo os
professores.

2.p- O Facebook como um espaço
de organização acadêmica dos
alunos: notas, recuperações, dias
de prova.
16.p- A organização de trabalhos e
divisão de grupos no Facebook.
18.p- O Facebook como meio de
transmissão
de
recados
e
lembretes.

Organização
escolar

4pDivulgação
de
cursinho popular (3º)
5pDivulgação
de
evento (3º)
10p- Preocupação do
professor
com
o
aprendizado dos alunos
em sala de aula (3º)
11pProfessores
desejando sucesso aos
alunos nas provas do
ENEM. (3º)
1pInformação do
conteúdo a ser estudo
para a avaliação (1º)
2pRecado sobre
prazos de entregas de
trabalhos (1º)
3pInstruções
para
realização de trabalhos
em grupos (1º)
5p- Lembrete para os
alunos levarem o livro
didático na aula. (1º)
6p- Listagem de alunos
em recuperação (1º)
9p- Orientações para os
alunos que ficaram de
recuperação (1º)
1pInformação do
conteúdo a ser estudo
para a avaliação (2º)
2pRecado sobre
prazos de entregas de
trabalhos (2º)
3pInstruções
para
realização de trabalhos
em grupos (2º)
6p- Listagem de alunos
em recuperação (2º)
7p- Orientações para os
alunos que ficaram de
recuperação (2º)
9p- Lembrete para os
alunos levarem o livro
didático na aula. (2º)
3p- Período de inscrição
do ENEM (3º)
6pOrientações
de
trabalhos (3º)
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1.p- O uso do Facebook como um
complemento das aulas
3.p- As postagens feitas pelos
professores
como
uma
oportunidade de aprofundar um
determinado assunto trabalhado
em sala de aula.
4.p- A relação entre os trabalhos
realizados nos grupos do Facebook
e o trabalho em sala de aula
Processos de 5.p- O espaço dos grupos do
Facebook para compartilhamento
ensinoaprendizagem de material trabalhado em sala de
aula.
6.pA
preocupação
dos
professores em fazerem postagens
nos grupos como complementação
das aulas e não como material
essencial para a aprendizagem do
aluno
10.p- A rede social como
oportunidade
de
levar
o
conhecimento além do tempo e
espaço.
9.p- O papel dos professores e dos
alunos nos grupos do Facebook,
segundo os professores.
11.pO
Facebook
como
Educação e a oportunidade de refletir sobre
vida
assuntos polêmicos da sociedade.
15.p- A relação dos professores
pesquisados com o uso das
tecnologias digitais na Educação.
17.p- Os pontos positivos e

9p- Aviso aos alunos
(3º)
12pInformação do
conteúdo a ser estudo
para a avaliação (3º)
13pRecado sobre
prazos de entregas de
trabalhos (3º)
14p- Instruções para
realização de trabalhos
em grupos (3º)
15p- Listagem de alunos
em recuperação (3º)
16p- Orientações para
os alunos que ficaram de
recuperação (3º)
4p- Slides utilizados em
aulas (1º)
7pCorreção
de
atividade (1º)
4p- Slides utilizados em
aulas (2º)
5pCorreção
de
atividade (2º)
11p- Vídeos de trabalhos
apresentados em sala de
aula (2º)
1p- Orientações sobre a
redação para o ENEM
(3º)
2p- Divulgação de banco
de questões do ENEM
(3º)
7p- Slides, vídeos sobre
assuntos trabalhados em
sala de aula.(3º)
8p- Assuntos solicitados
por alunos (3º)

8p- Reportagem sobre
assuntos
polêmicos
discutidos na sociedade
(2º)
17pPostagens
de
matérias sobre temas
polêmicos discutidos na
sociedade (3º)
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negativos do uso das tecnologias
digitais na Educação segundo a
visão dos professores.

Fonte: elaborado pela pesquisadora

4.2 Processo de formação das categorias
Os indicadores me permitiram mergulhar no contexto em que foram
produzidos os discursos e os textos para, a partir da contextualização, encontrar os
sentidos das interações estabelecidas.
Além disso, a identificação e separação dos indicadores por temática
passaram por um processo de articulação e reagrupamento, que resultou na
construção das categorias, o que possibilitou um novo movimento de aglutinação
sendo possível contemplar em poucas linhas todo o processo desenvolvido no
campo de pesquisa.
Compreender o sentido das palavras e das atitudes é a essência do quadro
que apresento a seguir.

Quadro 15: Categorias para o Processo de Análise
CATEGORIAS
1-

O Facebook como meio de interação

2-

A organização da vida escolar a partir dos grupos do Facebook

3-

O Facebook como instrumento de aprendizagem

Para além dos muros da escola: como os grupos do Facebook são
utilizados por professores e alunos do Ensino Médio

4-

Fonte: elaborado pela pesquisadora
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É preciso ter um olhar cuidadoso em relação às categorias, assim como em
relação aos indicadores, pois as categorias são fragmentos dotados de sentidos,
que abrangem os enunciados dos diálogos tecidos entre pesquisador e seu outro.
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5 ANÁLISE DE DADOS
É certo que consegue ver mais ou menos claramente
visto o que os olhos lhe mostram, mas as mais das
vezes sofre do que poderíamos designar por problemas
de orientação sempre que chega a hora de converter em
conhecimento o que viu.
José Saramago

5.1 Significado e Sentido em Bakhtin e Vygotsky
Ao realizar uma pesquisa na perspectiva histórico-cultural, faz-se necessário
entender os termos significado e sentido, partindo da premissa de que a
compreensão ativa é o ato de apreender o sentido, é uma forma de diálogo que se
faz por meio da significação.
A pesquisa na perspectiva histórico-cultural se fundamenta nos processos
interpretativos a partir da compreensão dos significados e sentidos construídos nas
interações que acontecem entre o pesquisador e o pesquisado, bem como com as
diferentes vozes que permeiam o campo de pesquisa.
A investigação dos fenômenos estudados centra-se na singularidade das
situações, compreendendo que não é possível o conhecimento de resultados
acabados, genéricos uma vez que o pesquisador se encontra imerso em contextos
específicos.
Nessa abordagem torna-se importante o olhar do pesquisador em relações
aos seus sujeitos e o meio, visão essa, imbuída de percepções e valores,
compreensões que remetem a um processo de construção de significados e
sentidos. Por isso, durante a análise de dados o meu olhar enquanto pesquisadora
estará voltado para compreender os sentidos construídos por professores e alunos
do Ensino Médio de uma escola estadual de São João del-Rei em relação ao uso do
Facebook e suas interfaces com o processo ensino-aprendizagem.
Nas obras de Bakhtin sentido e significado são tratados respectivamente
como significação e tema. O que Bakhtin (Volochínov) (2006) denomina de
significação se refere ao significado abstrato, os elementos da enunciação que são
reiteráveis e idênticos cada vez que são usados, ou seja, são idênticos em todas as
instâncias históricas em que são pronunciados. Naturalmente, esses elementos são
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abstratos: fundados sobre uma convenção, eles não têm existência concreta
independente, o que não os impede de formar uma parte inalienável, indispensável
da enunciação. É a palavra dicionarizada. Assim se expressa o autor:

[...] não tem sentido dizer que a significação pertence a uma palavra
enquanto tal. Na verdade, a significação pertence a uma palavra
enquanto traço de união entre os interlocutores, isto é, ela só se
realiza no processo de compreensão ativa e responsiva. A
significação não está na palavra nem na alma do falante, assim como
também não está na alma do interlocutor. Ela é o efeito da interação
do locutor e do receptor produzido através do material de um
determinado complexo sonoro... Aqueles que ignoram o tema (que
só é acessível a um ato de compreensão ativa e responsiva) e que,
procurando definir o sentido de uma palavra, atingem o seu valor
inferior, sempre estável e idêntico a si mesmo, é como se quisessem
acender uma lâmpada depois de terem cortado a corrente. Só a
corrente da comunicação verbal fornece à palavra a luz da sua
significação (BAKHTIN (VOLOCHÍNOV), 2006, p. 137).

Assim, o significado só se concretiza a partir de um contexto da fala. Por isso,
a entonação é tão importante, uma vez que a palavra sem entonação é apenas uma
palavra. Entretanto, quando uma palavra é usada em determinado contexto e
apresenta uma entonação, ela deixa de ser somente uma palavra e passa a ser um
enunciado e a fazer sentido.
Sentido para o autor é como a própria enunciação, individual e não reiterável.
Desta forma, encontra-se no contexto concreto, no instante histórico em que a
enunciação pertence e é na essência irredutível à análise.

O sentido é potencialmente infinito, mas pode atualizar-se somente
em contato com outro sentido (do outro) ainda que seja com uma
pergunta do discurso interior do sujeito da compreensão. [...] Não
pode haver “sentido em si” – ele só existe para outro sentido, isto é,
só existe com ele. Não pode haver um sentido único (um). Por isso
não pode haver o primeiro nem o último sentido, ele está sempre
situado entre os sentidos, é um elo na cadeia dos sentidos, a única
que pode existir realmente em sua totalidade. Na vida histórica essa
cadeia cresce infinitamente e por isso cada elo seu isolado se renova
mais e mais, como que torna a nascer (BAKHTIN, 2003, p. 382).

O sentido fundamenta-se pela e com a interação, transita pela dinamicidade
e vivacidade da palavra que para Bakhtin “está sempre carregada de um conteúdo
ou de um sentido ideológico ou vivencial” (BAKHTIN (VOLOCHÍNOV), 2006, p. 95).
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A significação é o estágio inferior da capacidade de significar. Ao contrário, o
sentido constitui o estágio superior real da capacidade linguística de significar, e,
exclusivamente, significa de maneira determinada. O sentido para Bakhtin
(Volochínov) (2006, 128) “é determinado não só pelas formas linguísticas que
entram na composição (as palavras, as formas morfológicas ou sintáticas, os sons,
as entonações), mas igualmente pelos elementos não verbais da situação”.
Vygotsky na teorização sobre a relação entre pensamento e palavra centra
seus estudos nos significados, embora traga novas considerações sobre os
sentidos. Para esse autor há uma diferenciação entre sentido e significado sendo
que o sentido é definido como

a soma de todos os eventos psicológicos evocados na consciência
graças a ela [palavra]. Portanto, o sentido é sempre uma formação
dinâmica, variável, que tem diversas zonas de estabilidade diferente.
O significado é apenas uma dessas zonas do sentido, a mais estável,
coerente e precisa (VIGOTSKI, 1993 p.333).

Como as palavras estão sujeitas às modificações sofridas pelas pessoas e
pelo meio social, o significado tem um menor índice de variação do que o sentido,
uma vez que o sentido se altera, conforme se dão as relações nas interações
sociais. Em contextos diferentes a palavra pode ter o seu sentido modificado, mas
não o seu significado. Conforme Vygotsky (1993, p. 125) “o significado dicionarizado
de uma palavra nada mais é do que uma pedra no edifício do sentido, não passa de
uma potencialidade que se realiza de formas diversas da fala”.
Para o teórico, o significado do ponto de vista semântico, é visto como um
componente indissociável da palavra, sem o qual esta seria um som vazio. Em uma
visão psicológica, o significado é reconhecido como uma generalização ou conceito,
fenômeno do pensamento.
Freitas (1994), baseando-se nas ideias de Vygotsky, ao discorrer sobre o
significado afirma que este

é fenômeno do pensamento apenas quando o pensamento ganha
corpo por meio da fala, e só é fenômeno da fala na medida em que a
palavra está ligada ao pensamento, sendo iluminada por ele.
Portanto, a união palavra e pensamento é um fenômeno do
pensamento verbal e da fala significativa (FREITAS, 1994, p.94).
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Deste modo, diferenciar significado e sentido é fundamental para construir
uma sólida ciência da significação através da compreensão que é ativa por
excelência, pois requer uma resposta. No entanto, não há como existir sentidos sem
significados e o contrário também é verdadeiro.
Bakhtin (Volochínov) (2006) afirma que se abstrairmos por completo essa
relação entre sentido e significado com o contexto em que estão inseridos, ou seja,
com a própria enunciação em sua plenitude, perderíamos a significação. É por isso
que considera não haver uma fronteira clara entre sentido e significação. A relação
entre significação e sentido na língua é de complementaridade e de mútua interação,
ou seja, a noção de tema se apoia sobre certa estabilidade da significação, sem a
qual as palavras perderiam o seu sentido. Dessa forma, a significação realiza-se em
um contexto do qual faz parte.
Assim, segundo Bakhtin, a significação pertence a uma palavra que une
interlocutores no processo de compreensão ativa e responsiva, ou seja, uma
compreensão que dialoga, que contém o gérmen da resposta e que faz refletir.
Então para que aconteça uma compreensão ativa na pesquisa numa
perspectiva histórico-cultural é preciso que o pesquisador percorra o âmbito dos
significados e sentidos construídos a partir das interações verbais entre os sujeitos
da pesquisa, permitindo dessa forma, uma relação de alteridade que é “vivida pelo
sujeito no âmbito das interações sociais e serve como um espelho daquilo que em
mim se esconde, e que só se revela a mim na relação com o outro” (JOBIM E
ALBUQUERQUE, 2012, p. 113). Com os dizeres das autoras é que respaldo a
premissa de que fazer pesquisa em Ciências Humanas numa perspectiva históricocultural requer acima de tudo ser e estar plenamente com o outro, num ato de
dialogia, alteridade e responsabilidade, buscando uma verdadeira produção do
saber.
A perspectiva histórico cultural foi, portanto, o princípio orientador do processo
de análise dessa pesquisa. Construí nesse percurso 4 categorias de análise: O
Facebook como meio de interação; O Facebook como meio de interação; A
organização da vida escolar a partir dos grupos do Facebook; O Facebook como
instrumento de aprendizagem; Para além dos muros da escola: como os grupos do
Facebook são utilizados por professores e alunos do Ensino Médio.
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5.2 O desenvolvimento das categorias de análise

5.2.1 O Facebook como meio de interação
Para compreendermos o Facebook como um meio de interação é preciso
primeiro entendermos o que significa o termo interação e a diferença entre interação
e interatividade, quando se trata de tecnologias digitais.
Segundo Bonilla (2005) o termo interatividade surgiu no contexto das críticas
às tecnologias de comunicação unidirecionais, que tiveram início na década de 70, e
hoje estão em pleno uso. Atualmente, há uma grande valorização do mercado
tecnológico em divulgar os produtos eletrônicos como interativos. Assim, houve nos
últimos anos um aumento de televisões, carros, smartphones, computadores e sites
que tem como principal atrativo a interatividade.
Entretanto, alguns utilizam o termo interatividade como sinônimo de interação,
outros como um caso específico de interação, a interação digital.
Segundo Lemos (1997 p.01) “o que compreendemos hoje por interatividade
nada mais é que uma nova forma de interação técnica, de cunho “eletrônico-digital”,
diferente da interação analógica que caracterizou os medias tradicionais”. Ou seja, a
interatividade digital é um diálogo em tempo real entre o homem e a máquina,
através de interfaces gráficas.
Embora o Facebook possua aplicativos que favoreçam a interatividade, como
os jogos, por exemplo, o que interessa para essa pesquisa é a interação
estabelecida entre professores e alunos nos grupos do Facebook estudados. Assim,
o termo interação está relacionado ao processo comunicativo entre sujeitos sociais e
historicamente situados, através dos sites de rede sociais.
Recuero (2009) diz que a interação tem um caráter social perene e está
diretamente relacionada ao processo comunicativo. Seria esta a matéria prima das
relações e dos laços sociais uma vez que tem reflexos comunicativos entre os
indivíduos como um reflexo social. Assim, para a autora,

estudar a interação social compreende, deste modo, estudar a
comunicação entre os atores. Estudar as relações entre suas trocas
de mensagens e o sentido das mesmas, estudar como as trocas
sociais dependem, essencialmente, das trocas comunicativas
(RECUERO, 2009, p. 31).
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A interação no espaço virtual tem suas particularidades, uma vez que esta é
construída pela mediação das tecnologias digitais de comunicação. Assim, é
possível interagir com várias pessoas ao mesmo tempo, através de botões,
aceitando ou não uma “amizade” ou entrando em um grupo nos sites de redes
sociais.
O Facebook como um espaço propício às interações foi um consenso nos
diálogos tecidos durante a entrevista coletiva e nas entrevistas individuais com os
professores e nos dois grupos focais com os alunos, como pode ser observado nos
enunciados abaixo.

É o meio, uma forma de
mundo está no Facebook,
WhatsApp. Então é mais
aluno que é mais distante
aluna do 3º ano).

interagir entre os alunos, porque todo
todo mundo está na rede social e tem
fácil o professor se aproximar daquele
em sala de aula (MARIA CRISTINA37,

O Facebook pode reunir todo mundo, porque às vezes na sala a
pessoa pode sentir vergonha de falar e expressar sua opinião e pelo
Facebook é mais fácil (LAURA, 3º ano).
Vejo como ponto positivo, uma interação maior entre professor e
aluno. Eu acho que se aprende mais, você fica mais próximo, o aluno
fica mais à vontade, ele fica mais interessado no conteúdo, porque é
uma coisa que se aproxima mais da realidade dele (HÉLIO,
professor).
Então é uma extensão do espaço aqui da escola. Acho que estreita a
relação.
Acho que é inegável como mudou esta relação.
Impressionante como o Facebook facilita a espontaneidade
(RODRIGO, professor).

A partir dessas falas dos sujeitos é possível perceber que eles entendem a
interação nas redes sociais como uma forma de estreitar os laços sociais. Nas
palavras de Recuero (2009, p.34):
A interação mediada pelo computador é também geradora e
mantenedora de relações complexas e de tipos de valores que
constroem e mantêm as redes sociais na internet. Mas mais do que
isso, a interação mediada pelo computador é geradora de relações
sociais que, por sua vez, vão gerar laços sociais.

37

A fim de preservar a identidade dos professores e alunos pesquisados, serão usados nomes
fictícios durante toda a pesquisa.
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O Facebook como um potencializador de estreitamento dos laços sociais é
explicitado também no enunciado a seguir, onde o aluno compreende que a
interação que acontece nos grupos do Facebook se reflete nas relações sociais não
só no espaço virtual, mas também em sala de aula.

Eu também acho muito importante para a interação, porque na sala
sempre tem aqueles grupinhos. Então no Facebook vai ter sempre
aquela pessoa do grupo “A” que vai interagir com a do grupo “B”.
Então eu acho que é um meio de aproximação, assim de interação
também em sala de aula (LÚCIO, aluno do 3º ano).

A interação que é estabelecida fora do ambiente virtual gera uma relação
social assim como as interações estabelecidas on line irão também se refletir nas
relações sociais virtuais bem como fora do ambiente digital. Recuero (2013) diz que
a conversação

é um evento onde os atores, através das interações verbais
negociam sentidos, constroem relações sociais e dividem
informações e valores sociais. É através da conversação, assim, que
conseguimos conhecer melhor o Outro, estabelecer relações e
construir os laços sociais que vão estruturar os grupos sociais e a
sociedade como um todo (RECUERO, 2013, p. 53).

Por isso, a conversação precisa de cooperação entre os sujeitos a partir da
negociação de regras, no objetivo e na legitimação dos enunciados. A postagem
seguinte demonstra uma forma de interação no espaço do grupo, onde o diálogo
acontece tendo como base a compreensão da palavra alheia.
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Postagem feita pela professora Leila no grupo do 2º ano

38

Essa é uma postagem feita pela professora Leila em um grupo do 2º ano, na
qual solicita que os alunos levem o livro didático de sua disciplina na próxima aula. A
professora pede ainda para que algum dos alunos poste essa informação no grupo
do Whatsapp da turma, uma vez que ela não tem acesso a este grupo. Um aluno
responde ao segundo pedido da professora, para que poste a informação no
Whatsapp dizendo que quase ninguém usa o grupo do Whatzapp. A professora faz
uma interpretação errônea da fala do aluno, entendendo que este disse que quase
ninguém utiliza o livro didático. Se o diálogo entre os dois parasse nesse momento,
ficaria comprometido pela falta de compreensão da professora em relação ao
enunciado feito pelo aluno. No entanto a professora responde: “Pois, amanhã, vão
usar sim”. A partir desse enunciado da professora o aluno percebeu que houve um
mal entendimento do que ele disse e replica: “Não, to falando do whats da sala”.
Dessa forma, o diálogo é estabelecido tendo como base a compreensão da palavra
alheia.

38

Os nomes e as fotos dos participantes foram removidos das postagens como forma de preservar a
identidade dos mesmos.

144

As relações entre os sujeitos acontecem conforme Bakhtin (2003) a partir
daquilo que o outro consegue ver em mim e que eu não consigo, ou seja, a partir do
seu excedente de visão39. Assim, ao ouvir a palavra do outro construo a minha
própria voz, constituindo minha consciência a partir da internalização da
contrapalavra do outro, dando sentidos ao que vivencio. Nas palavras do autor:

Nosso discurso, isto é, todos os enunciados (inclusive obras citadas)
é pleno de palavras dos outros, e um grau vário de alteridade ou de
assimilabilidade, de um grau vário de aperceptibilidade e de
relevância. Essas palavras dos outros trazem consigo a sua
expressão, o seu tom valorativo que assimilamos, reelaboramos e
reacentuamos (BAKHTIN, 2003, p. 294).

Portanto, a partir das relações mediadas pelas tecnologias digitais nas redes
sociais, um conteúdo que é postado, um comentário que é feito, um vídeo que é
compartilhado, favorece minhas reflexões, contribuindo para a formação da minha
consciência, colaborando para a constituição do meu ser.
Abaixo, segue uma postagem de uma aluna do 3º ano reconhecendo a
importância dos professores não só para a sua formação acadêmica, mas por tornála uma “pessoa de bem”.

Postagem feita pela aluna Emília do 3º ano reconhecendo a importância do
professor.

39

Segundo Freitas ( 2013, p. 191) o que não é acessível ao campo de visão de uma pessoa sobre si
mesma, mas pode ser visto por um outro, se constitui no excedente de visão. Para saber mais sobre
o conceito bakhtiniano ver: FREITAS, M. T. A. Identidade e alteridade em Bakhtin. In: PAULA, L. de;
STAFFUZA, G. (Org.). Círculo de Bakhtin: pensamento interacional. Campinas: Mercado de Letras,
2013. v. 3, p.183-199.
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A aluna Emília postou esse enunciado em reconhecimento ao esforço que os
professores da escola pública, em especial os professores da escola onde ela
estuda, fazem em oferecer um ensino de qualidade e tentar prepará-los para as
avaliações do, mesmo sem estruturas e apoio do governo. No enunciado da aluna é
possível perceber um reconhecimento de que os professores são importantes não
só para preparar os alunos para o aprendizado, mas também para torná-los pessoas
melhores. Ao dizer isso, a aluna evidencia o reconhecimento da importância do outro
para a constituição “do meu ser”.
Conforme Bakhtin, a interação, realizada através da enunciação, é um
processo de evolução ininterrupto, constituído pela prática social da linguagem. O
autor discorre sobre o processo de interação e a importância do outro nesse
processo dizendo que:

Na realidade, toda palavra comporta duas faces, ela é determinada
tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se
dirige para alguém. Ela constitui justamente o produto da interação
do locutor e do ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um em
relação ao outro. Através da palavra, defino-me em relação ao outro,
isto é, em última análise, em relação à coletividade
(BAKHTIN (VOLOCHÍNOV), 2006, p. 115).

Para o autor, as relações dialógicas se materializam a partir da interação
social, constituindo um discurso polifônico40, sempre aberto e inacabado, uma vez
que o sujeito está sempre se construindo a partir da sua relação com o outro. A
consciência humana é formada a partir da consciência de outras pessoas, o que
permite aos sujeitos viverem em sociedade, entendendo que precisam do outro para
se

constituir

e

que

precisam

respeitar

os

valores

e

construírem

suas

autoconsciências por meio do diálogo (BAKHTIN, 2003).
Apresento um outro exemplo, no qual os alunos parecem compreender bem a
importância do outro, no caso, do professor para a constituição do seu ser.

40

Segundo Amorim ( 2004, p. 107): O texto polifônico ou dialógico é um conceito bakhtiniano que
permite examinar a questão da alteridade enquanto presença de um outro discurso no interior do
discurso. Para saber mais sobre o texto polifônico ver: AMORIM, Marília. O pesquisador e seu
Outro. Bakhtin nas Ciências Humanas. 1. ed. São Paulo: Musa, 2004. 302p.
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Postagem da aluna Emília do 3º ano que demonstra a importância do
professor para o aluno

Na postagem acima é possível perceber que a aluna entende, assim como
Bakhtin, que o olhar do outro funciona como uma espécie de horizonte que constrói
nossos valores, percepções e concepções de mundo e é a partir dessa relação entre
eu e o outro que o novo emerge e o conhecimento se engendra. A postagem foi
feita pela aluna no grupo de sua turma para parabenizar os professores pelo dia
dedicado a eles.
Uma particularidade a respeito do processo de interação no ciberespaço é o
fato de permitir que a interação permaneça mesmo depois do ator estar
desconectado do ciberespaço. Esse fato permite, por exemplo, o aparecimento de
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interações assíncronas, o que remonta à diferença de construção temporal causada
pela mediação, atuando na expectativa de resposta de uma mensagem, o que
segundo Lévy (1999, p.79) possibilita

que o destinatário decodifique, interprete, participe, mobilize seu
sistema nervoso de muitas maneiras e sempre de forma diferente de
outro destinatário, diferente inclusive de si mesmo em momentos
distintos, (re) apropriando e (re) combinando as mensagens
veiculadas.

Essa possibilidade de uma interação assíncrona favorece a participação dos
sujeitos, que não precisam estar on line no momento em que uma postagem é feita
para participar do diálogo. A possibilidade de uma interação assíncrona é percebida,
por exemplo, na fala da professora Leila e na postagem que fez nos grupos do 2º
ano.

Eu acho uma boa ferramenta de interação fora da sala de aula
porque, por exemplo, se 4 horas da tarde eu acho alguma coisa
sobre o livro que vai ser lançado e que eu sei que eles gostam, aí eu
posso por lá e todo mundo vê. Porque dá pra ser visualizado por
tantas pessoas (PROFESSORA LEILA).

A seguir a postagem onde a professora Leila divulga a promoção de livros,
conforme havia comentado na fala acima.

Postagem feita pela professora Leila no 2º ano divulgando a promoção de livros
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Ao analisar o processo de interação nas postagens é possível perceber que
na maioria das vezes os alunos não interagem com as postagens feitas pelos
professores, o que compromete uma maior interação entre os sujeitos. Na postagem
feita pela professora, por exemplo, é possível verificar que ela foi visualizada por 30
participantes, sendo que somente duas pessoas curtiram e nenhuma comentou.
No que tange às postagens nos grupos do Facebook, o sujeito ao se mostrar,
indagar, afirmar, polemizar ou comentar algo, espera uma atitude responsiva dos
demais participantes do grupo, espera uma resposta, de certo modo, ao que dissera.
Resposta que precisa vir, como expôs a professora Leila:

Alguns curtem, comentam, mas eu vejo que a maioria das
participações deles no post é pequena.
Algum aluno mais
interessado que escreve alguma coisa. A não ser quando eu lanço
por exemplo enquete: “O que vocês acham disso”. Aí eles se
sentem assim, obrigados, “vou responder”, aí a participação é maior
(PROFESSORA LEILA, em entrevista individual).

Segundo a fala da professora, percebo que a interação entre os sujeitos é
comprometida por uma hierarquia cristalizada na relação professor/aluno, quando o
aluno se sente a todo momento avaliado em suas falas e atitudes pelo sistema
escolar, o que acaba inibindo suas interações nas postagens propostas pelos
professores.
As postagens a seguir mostram dois professores pedindo a participação dos
alunos através de comentários.
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Postagem feita pelo professor Rodrigo em uma turma de 2º ano,
solicitando os alunos que contribuam com comentários sobre a
reportagem.

Essa postagem foi feita pelo professor tendo como base um assunto tratado
em sala de aula com as turmas de 2º ano, sobre o assédio sexual que as mulheres
sofrem41. Embora o assunto seja propício ao diálogo por ser polêmico podendo gerar
um bom debate, é possível constatar na postagem trinta e quatro visualizações e
que foi curtida por cinco participantes e não houve comentários, ainda que o
professor tenha solicitado.
O mesmo acontece com a postagem abaixo. Embora a professora peça aos
alunos que comentem o post, o seu enunciado não é correspondido.

41

Para
saber
mais
sobre
a
repostagem
acessar:
http://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/08/jornalista-brasileira-registra-o-horror-de-umacaminhada-de-duas-horas.html
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Postagem feita pela professora Leila em uma turma de 2º ano.

A professora Leila utiliza-se de uma postagem relacionada à sua disciplina,
onde apresenta a figura de Fernando Pessoa, poeta português, e os seguintes
dizeres: “Fakes42? Inventei cem anos antes da internet”. A professora solicita a
participação dos alunos, esperando que os mesmos relacionem a figura de
Fernando Pessoa, com o termo Fakes e a grande criação estética de Pessoa que
foi a invenção heteronímica43 que atravessa toda a sua obra. Entretanto, como pode
42

Fake é um termo usado para denominar contas ou perfis usados na Internet para ocultar a
identidade real de um usuário.
43
Os heterônimos, diferentemente dos pseudônimos, são personalidades poéticas completas:
identidades que, em princípio falsas, se tornam verdadeiras através da sua manifestação artística
própria e diversa do autor original. Entre os heterônimos, o próprio Fernando Pessoa passou a ser
chamado ortônimo, porquanto era a personalidade original. Entretanto, com o amadurecimento de
cada uma das outras personalidades, o próprio ortônimo tornou-se apenas mais um heterónimo entre
os outros. Os três heterônimos mais conhecidos (e também aqueles com maior obra poética) foram
Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro. Um quarto heterônimo de grande importância na
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ser visto, houve 19 visualizações, 5 pessoas curtiram e mais uma vez nenhuma
participação através de comentários aconteceu.
Bakhtin (2003, p. 271) afirma que “toda compreensão é prenhe de resposta”.
Ou seja, em todo diálogo, espera-se que o ouvinte se torne falante, num ato
responsivo, pois “a compreensão passiva do significado do discurso ouvido é
apenas um momento abstrato da compreensão ativamente responsiva real e plena,
que se atualiza na subsequente resposta em voz real alta”.
Entretanto, quando as postagens feitas por professores não são voltadas para
assuntos relacionados às disciplinas por eles lecionadas, a participação dos alunos
é visivelmente maior.

obra de Pessoa é Bernardo Soares, autor do Livro do Desassossego, importante obra literária do
século XX. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Pessoa
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Postagem feita pela professora Leila em uma turma de 2º ano,
de um meme que demonstra os vários tipos de alunos que há
nas salas de aula.

Percebo que essa postagem tem uma função de descontrair o ambiente nos
grupos do Facebook, e como não há uma necessidade de reflexão sobre qualquer
tema escolar ou comprometimento de uma resposta errada, a participaçao dos
alunos é bem maior.
A próxima postagem, feita pelo professor Rodrigo é direcionada,

no dia

anterior às avaliações do ENEM, aos alunos do 3º ano que iriam fazer as provas. É
possível perceber o carinho do professor com os alunos e a reciprocidade de
sentimento deles com o professor. A forma como o diálogo é conduzido depende
muito de como os locutores conduzem as palavras. E isso fica claro na postagem a
seguir.
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Postagem feita pelo professor Rodrigo, desejando sucesso aos alunos do 3ºano nas provas
do ENEM.

Nessa postagem acima, é possível perceber o carinho do professor com os
alunos usando expressões de demonstração de carinho como “do fundo do meu
coração” e mais “um abraço fraterno”. A demonstração de carinho é retribuída pelos
alunos através de agradecimentos e reconhecimento da qualidade das aulas do
professor.
A postagem seguinte mostra mais um momento de descontração da
professora Leila e seus alunos do 2º ano, quando a professora faz uma postagem
sobre o fato de um ex-aluno ter enviado um cheque para sua professora favorita.
Assim,

aproveitando a

repostagem a professora brinca com

os alunos,

considerando-se a professora favorita deles. Nas palavras da professora e dos
alunos há momentos de descontração e trocas de elogios, o que torna o diálogo
bem descontraído e prazeroso, como pode ser acompanhado abaixo.
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Postagem feita pela professora Leila nos grupos do 2º ano

Dessa forma, é possível compreender que a interação entre professores e
alunos no ambiente dos grupos acontece de forma mais natural quando os assuntos
abordados não se referem diretamente aos conteúdos trabalhados em sala de aula,
mas que abordam questões do cotidiano dos alunos.
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Um aluno do 1º ano também sente falta de respostas nas postagens feitas no
grupo da turma dele ao dizer que
O Facebook da minha turma é utilizado para postar mais aquilo que o
professor pede relacionado a matéria, ou um trabalho ou coisa
parecida, mas eles não interagem além daquilo. A gente não vê um
interagindo com o outro no sentido de ficar mais próximo. Então fica
uma coisa bem dividida, bem separada (Guilherme, 1º ano).

Ao interagir, o sujeito busca no outro uma legitimação de sua identidade
através da manutenção dos valores sociais positivos, ele espera que o seu
enunciado seja aprovado pelos demais. Assim, há uma negociação entre os sujeitos,
através de rituais, convenções que guiam o processo da conversação, cujo sentido é
construído culturalmente (RECUERO, 2014).
Entretanto, quando a pessoa interage, de certa forma, ao expor seus
pensamentos também expõe sua imagem e a interação pode ser ameaçada quando
um enunciado não é aprovado pelos demais, quebrando o ritual de convivência,
através de falas ofensivas, descréditos. Essas atitudes ameaçam a interação à
medida que inibe o sujeito de expressar seus pensamentos. Essa premissa fica clara
nas falas a seguir do aluno Guilherme do 1º ano.
Eu não sei, há uns dois meses atrás eu compartilhei no grupo lá da
minha sala os vídeos, para ajudar a matéria que ia ter prova no dia
seguinte. No dia seguinte, eles fizeram um monte de piadinha e isso
é incômodo. Você querendo ajudar eles e eles não querem nem
saber de nada, só querem saber de conversar sobre outros
interesses que não tem nada a ver com conteúdo (GUILHERME, 1º
ano).
Eu acho que o pessoal não tem tanta facilidade de postar e mostrar
algum interesse. Como tem alguns alunos que não tem interesse
nem dentro de sala de aula e nem fora, eles acabam zombando
daquela pessoa que posta, dizendo assim que a pessoa é puxasaco. Então a pessoa fica constrangida de postar, porque aquela
pessoa vai ser bombardeada (GUILHERME, 1º ano).

Compreendo, assim como o aluno, que os enunciados pronunciados por um e
outro relacionam-se entre si, visto que se baseiam um no outro, discutem-se,
polemizam-se, etc., estando, portanto, implicados.
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Portanto toda compreensão plena real de um enunciado é
ativamente responsiva e não é senão uma fase inicial preparatória da
resposta (seja qual for a forma em que ela se dê). O próprio falante
está determinado precisamente a essa compreensão ativamente
responsiva: ele não espera uma compreensão passiva, por assim
dizer, que apenas duble o seu pensamento em voz alheia, mas uma
resposta, uma concordância, uma participação, uma objeção, uma
execução, etc. (BAKHTIN, 2003, p. 272).

Percebo assim que nem sempre as relações são estabelecidas a partir de
interações positivas, que acrescentem algo. Elas podem também ser conflituosas,
atrapalhando o estabelecimento de laços sociais.
Brait (1997), nos lembra que na teoria bakhtiniana o dialogismo pode ser
interpretado como o elemento que instaura a natureza interdiscursiva da linguagem,
na medida em que diz respeito “ao permanente diálogo, nem sempre simétrico e
harmonioso, que existe entre os diferentes discursos que configuram uma
comunidade, uma cultura, uma sociedade” (BRAIT, 1997, p. 98).
As relações estabelecidas pelas tecnologias digitais de comunicação
possuem peculiaridades, sendo diferentes daquelas estabelecidas face a face, uma
vez que o distanciamento físico favorece o anonimato, não sendo possível de
imediato conhecer o corpo físico e a personalidade do ator. Assim, barreiras como
de raça, sexualidade, limitações físicas não são dadas a conhecer de imediato. Por
isso, se torna mais fácil iniciar e terminar relações no ambiente virtual, uma vez que
elas não envolvem o eu físico do autor (RECUERO, 2009).
Em alguns momentos percebo que as interações entre professores e alunos
são interrompidas em nome da “manutenção da ordem” nos diálogos estabelecidos
dentro dos grupos do Facebook como pode ser visto na postagem abaixo.
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Postagem feita pelo aluno Mário do 3º ano

O aluno fez uma postagem sobre um assunto polêmico, envolvendo religião e
sexualidade. A professora Leila responde à postagem com uma reflexão contrária à
mensagem do aluno, mas ao mesmo tempo, escreve: “Só pra gente pensar”, na
tentativa de evitar maiores discussões sobre o assunto.

Postagem feita pela professora Leila, nos
comentários da postagem anterior, feita pelo
aluno Mário.
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Percebo que a professora poderia simplesmente não responder ao
comentário do aluno, mas ela por acreditar que “ser professor é um ato político,
porque você tem que lidar com um enfrentamento diário” (PROFESSORA LEILA,
entrevista individual), responde ao aluno de forma sutil, mas evitando criar um
diálogo polêmico, pois percebe que não há um consenso de pensamentos.
Um outro exemplo, trazido na fala do professor Hélio sobre o que é ou não
permitido postar e falar nos grupos do Facebook.
Tem um aluno que de vez em quando ele posta umas
brincadeirinhas e eu já pedi. Ontem eu conversei com ele e disse
pela segunda vez: “Olha, aqui o canal não é para isso, aqui a coisa é
outra. Não é para postar piada, vídeo etc. A finalidade aqui é coisa
de aula. Se você quiser postar um vídeo que acrescente na aula,
tudo bem. Agora caso contrário, não”. Aí já pedi para ele, conversei
com ele, ontem. Já chamei a atenção dele pela terceira vez. Ele
disse: “Não, eu vou tirar, vou parar”. Eu disse: “Tudo bem. Te
agradeço”. Assim, é um caso específico. No restante, ninguém posta
nada a não ser a respeito da aula mesmo. (DIÁLOGO ENTRE O
PROFESSOR HÉLIO E UM ALUNO DO 1º ANO)

Percebo que há uma preocupação por parte dos professores de
estabelecerem os espaços de interação nos grupos do Facebook como um ambiente
voltado exclusivamente para assuntos escolares.
Os alunos percebem também o que é ou não permitido postar nos grupos,
como relatado na fala dos alunos.

Eu acho que não se pode falar qualquer coisa no grupo porque tem
professor. Então a gente não pode falar qualquer coisa, a gente não
pode falar mal da escola (LÚCIO, 3º ano).
Teve uma época que eu não sei o que aconteceu, mas o vice-diretor
falou que não poderia mais postar nada sobre a escola, porque
estavam denegrindo a imagem dela. Então que eles não queriam
mais que os alunos usarem o nome da escola e parassem de
publicar as coisas na rede social porque a pessoa falar do Garcia,
que eu não gosto dessa escola, de certa forma ela está denegrindo o
nome da escola (ESTELA, 3º ano).
Eu acho que no Facebook da turma você vai colocar coisas
relacionadas à aula, porque no seu perfil pessoal você não vai postar
sobre a matéria de matemática. No Facebook do grupo você tem
liberdade maior de postar coisas do cotidiano da escola e não do seu
cotidiano pessoal (GABRIEL, 3º ano).
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A postagem abaixo, relata um diálogo entre os alunos do 2º ano, onde há a
preocupação de alguns alunos com o que é permitido postar no grupo e a
despreocupação de outros com o uso do espaço dos grupos para interação.

Postagem que relata um diálogo entre os alunos do 2º ano.

44

A postagem acima demonstra o diálogo entre os alunos do 2º ano que se
inicia com uma pergunta de um aluno se haveria ou não avaliação de Química no
dia seguinte. Entretanto, o assunto é modificado a partir do momento em que um
aluno chama a atenção dos demais sobre o palavreado utilizado no ambiente dos

44

Ao tratar de postagens feitas por alunos que não fizeram parte dos grupos focais, optei por tratá-los
de modo generalizado, referindo-me a aluno e/ou aluna e especificando o ano de escolaridade.
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grupos. Embora seja possível perceber que os alunos usam uma linguagem própria
de jovens, há momentos de agressões verbais entre os participantes. Percebo ainda
que há uma falta de experiência dos alunos com o uso do espaço dos grupos como
um espaço de relações entre sujeitos pautado no respeito ao próximo. Embora
nessa postagem não tenha nenhuma partipação de professores, talvez esteja aí a
preocupação deles em buscarem manter a interação nos grupos pautada no respeito
à opinião do outro e somente voltado para assuntos pertinentes ao ambiente escolar
ou “legalmente” aceitos.
Outros assuntos são tratados pelos alunos nos grupos do Facebook, como
organização de formatura nas turmas de 3º ano, orientações para elaboração de
carteirinha de estudante, divulgação de eventos, etc., como demonstrado abaixo.

Postagens feitas pela aluna Maria Cristina do 3º ano sobre a
formatura.
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A postagem acima refere-se à organização dos alunos do 3º ano em relação à
sua formatura no fim do ano, em que os alunos tecem diálogos entre si, sem
preocupações com a linguagem e correções ortográficas.

Postagem feita pelo aluno Lúcio do 3º ano, solicitando a ajuda dos colegas em uma
campanha

O aluno Lúcio aproveita o espaço dos grupos para divulgar uma campanha
que ele está realizando para arrecadação de uniformes para os alunos carentes da
escola e discutir com os demais a melhor forma para recolher as doações.
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Divulgação de evento feita pela aluna Renata do 2º ano

O espaço dos grupos foi utilizado também para divulgar o projeto SonhApp
Movendo Sonhos, coordenado pela Rotaract Brasil, que teve como objetivo
demonstrar aos adolescentes que há diversos caminhos que podem seguir além do
vestibular, mostrando que para buscar o sonho grande é necessário articular ações
que os façam chegar mais perto do que desejam. Para isso, foram realizadas três
palestras no dia 25 de maio, aos alunos do 2º ano da Escola Estadual Doutor Garcia
de Lima.
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Aluna Emília do 3º ano divulgando informações sobre como adquirir a
carteirinha de estudante.

A postagem acima demonstra a colaboração da aluna Emília com os colegas,
aproveitando o espaço dos grupos para divulgar orientações e um formulário para
pedido da carteirinha de estudante junto à UMES (União Municipal dos Estudantes
Secundaristas).
Os professores também utilizam os espaços dos grupos para a divulgação de
eventos, dar recados, etc. como pode ser acompanhado nas postagens abaixo.
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Professora Leila, convidando os alunos do 2º ano para um evento na
cidade

O evento acima, postado pela professora Leila, ocorreu no dia 06 de maio de
2015. Nesse evento aconteceu o primeiro ciclo de debates sobre a questão prisional
no Brasil. O 1º Onda Punitiva: cadeia pra quem?, foi realizado em parceria com a
Brigada São João del Rei e discutiu a problemática da redução da maioridade penal.
Contou com a participação de universitários, professores e profissionais no Campus
Dom Bosco da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ).
A postagem a seguir é feita pelo professor Carlos no espaço dos grupos para
lembrar aos alunos da importância da presença deles na avaliação externa do
PROEB, avaliação esta em que um dos fatores para o cálculo das notas é a
participação dos alunos.
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Professor Carlos, utilizando o espaço dos grupos do 3º ano para lembrar aos alunos da
importância da participação deles na avaliação institucional.

A seguir, o professor Rodrigo fez uma postagem nos grupos para alertar os
alunos sobre o prazo de inscrição nas avaliações do ENEM, aproveitando para
incentivar a participação deles, pois, estas estão diretamente relacionadas com a
entrada nas universidades públicas.

Professor Rodrigo lembrando aos alunos do 3º ano o prazo
para inscrições no ENEM.
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Resumindo

O Facebook como um espaço propício às interações relacionadas ao
processo comunicativo entre sujeitos sociais e historicamente situados, foi um
consenso nos diálogos tecidos com os professores e alunos, sendo que ambos
entendem a interação nas redes sociais como uma forma de estreitar os laços
sociais não só no espaço virtual, mas também em sala de aula.
É possível perceber interação no espaço dos grupos onde o diálogo acontece
tendo como base a compreensão da palavra alheia, entretanto, muitas vezes os
alunos não interagem com as postagens feitas pelos professores, o que compromete
uma maior interação entre os sujeitos
Entretanto, quando as postagens feitas por professores não são voltadas para
assuntos relacionados às disciplinas por eles lecionadas, a participação dos alunos
é visivelmente maior. Dessa forma, é possível compreender que a interação entre
professores e alunos no ambiente dos grupos acontecem de forma mais natural
quando os assuntos abordados não se referem diretamente aos conteúdos
trabalhados em sala de aula, mas que abordam questões do cotidiano dos alunos.
Essa percepção é sentida tanto por professores quanto pelos alunos.
Percebo ainda a partir das postagens feitas pelos alunos

que nem sempre

as relações são estabelecidas por eles a partir de interações positivas, que
acrescentem algo. Elas

algumas vezes são

conflituosas, atrapalhando

o

estabelecimento de laços sociais.
Em alguns momentos percebo que as interações entre professores e alunos
são interrompidas pelos professores em nome da “manutenção da ordem” nos
diálogos estabelecidos dentro dos grupos do Facebook. Os alunos também têm
suas percepções do que é ou não permitido postar nos grupos
Outros assuntos são tratados pelos alunos nos grupos do Facebook, como
organização de formatura nas turmas de 3º ano, orientações para elaboração de
carteiriha de estudante, divulgação de eventos, etc. Os professores também utilizam
o espaço dos grupos para divulgar eventos, passar informações, etc.
Compreendo que os espaços dos grupos do Facebook vem sendo utilizados
como um meio de interação entre professores e alunos e alunos e seus pares.
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Assim como na interação face a face o diálogo algumas vezes é comprometido pela
falta de entendimento do enunciado do outro e pelas vozes caladas, o que
compromete o diálogo entre os sujeitos. Ainda assim, penso que o espaço dos
grupos seja um local propício para estabelecer interações entre os sujeitos.
Entretanto, ao observar atentamente os enunciados, é possível verificar que
muitas vezes não há interação entre os participantes, havendo em alguns casos
curtidas de postagens, mas nenhum comentário, o que empobrece a interação entre
professores e alunos e alunos e seus pares. Compreendo que os espaços nos
grupos poderiam ser mais bem aproveitados a partir do diálogo entre os
participantes, do esforço mútuo em compreender a palavra alheia e diálogos que
levassem à reflexão e ao entendimento mútuo. Acredito ainda que os espaços dos
grupos poderiam ser também utilizados para a interação entre os professores, o que,
com certeza, iria favorecer um ambiente mais rico e interativo.
Penso que tanto professores quanto alunos estão buscando os caminhos de
interação nos grupos do Facebook, uma vez que a experiência de interação com fins
acadêmicos ainda é nova. Muito ainda há de ser experenciado, testado e refletido.
É preciso ainda buscar os caminhos que incentive a uma maior participação
dos alunos nos grupos, pois há alunos que constam como participantes, mas não há
nenhuma postagens deles nos grupos e é preciso pensar em algum meio para os
alunos que moram na zona rural e não tem acesso à internet, e portanto, não
possuem perfil no Facebook e não participam dos grupos.
Ou seja, é preciso pensar os grupos do Facebook como um local em potencial
para que ocorram interações sociais entre professores e alunos, buscando a
participação de todos desejando que este ambiente sirva como um instrumento de
integração e não de exclusão.

5.2.2 A organização da vida escolar a partir dos grupos no Facebook
Para que o processo ensino-aprendizagem ocorra com sucesso é preciso que
a escola, compreendendo toda a equipe pedagógica, tenha claro conhecimento das
bases legais que envolvem a organização da vida escolar dos alunos. Assim, é
necessário que haja uma definição por parte da comunidade escolar sobre os
tempos e espaços escolares, os instrumentos e formas de avaliação, a distribuição
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de pontos durante o ano letivo, bem como a concepção de ensino-aprendizagem
que fundamenta a instituição.
O professor tem um papel preponderante no auxílio à organização da vida
escolar dos alunos, uma vez que é ele o sujeito representante da escola que mais
próximo está do aluno e muito dessa organização passa por suas mãos.
Organização de trabalhos a serem feitos, a nota destinada a cada trabalho, critérios
para divisão de grupos, matéria que será avaliada em cada prova são alguns
exemplos de atribuições que o professor deve desempenhar mediante as turmas
para as quais leciona.
Um professor organizado, que tenha claro sobre o que é preciso que seus
alunos aprendam, que saiba escolher adequadamente os instrumentos de avaliação,
que tenha atualizado seus registros em diários, que consiga corrigir uma avaliação e
dar feedback aos seus alunos antes de uma reavaliação, com certeza é um
profissional comprometido com o processo ensino-aprendizagem de seus alunos.
Esta organização deve ser vista pelo professor não como uma exigência
burocrática de sua profissão, mas como um ato responsivo e de alteridade para com
seus alunos. Geraldi (2013) ao refletir sobre a alteridade presente na educação
afirma que:

Não há educação fora da relação entre o eu e o outro. E tal como em
Bakhtin, desta relação com a alteridade nenhum dos dois sai
inalterado, ninguém sai como entrou. Se no mundo da vida não
saímos de um diálogo sem com ele nos enriquecermos, também nos
processos educativos professor e aluno saem diferentes, porque
nessa relação ambos aprendem (GERALDI, 2013, p.15).

Uma vez que somos seres incompletos e reconhecemos a necessidade do
outro para termos uma completude provisória, a aproximação dialógica entre
professor e aluno é fundamental, pois o professor tem uma visão do que é
necessário o aluno aprender e do que ele ainda precisa aprender. Ao mesmo tempo,
o aluno é um balizador indicativo de que se o que foi ensinado, foi reciprocamente
aprendido.
Gadotti (2003, p. 49) faz uma crítica à escola que só pensa em ensinar sem
refletir sobre o seu processo de ensino e aprendizagem, dizendo que “dar aulas temse constituído na única preocupação da escola. Tudo se resume na aula.
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Precisamos parar para pensar a escola, pensar no que estamos fazendo” (Grifos do
autor).
É preciso antes de “dar aula”, preocupar-se com a aprendizagem dos alunos,
pois sua aprendizagem passa pela docência dos professores, pela sua seriedade
com a profissão, pela sua didática, seus conhecimentos sobre a disciplina que
leciona, e acima de tudo pela sua amorosidade, seu comprometimento político e sua
capacidade de dialogar.
E é com essa preocupação e comprometimento com o processo de ensinoaprendizagem que os professores pesquisados ultrapassam os limites da sala de
aula e utilizam os espaços dos grupos no Facebook buscando contribuir para a
organização da vida escolar dos alunos. Segundo o professor Hélio:

É ótimo, porque por exemplo a gente quer consultar uma atividade, a
gente tem disponível a todo o material, eu ponho a distribuição de
pontos, então assim, qualquer recado que é dado em sala é dado ali
também. Eu dou recado na sala, mas o recado está dado no grupo,
bem como as atividades, exercícios, tem como ter um controle tanto
por parte dos professores quanto dos alunos. Para os alunos facilita
no sentido de uma organização acadêmica deles (PROFESSOR
HÉLIO).

O que percebo é que os professores pesquisados poderiam simplesmente
optar por não utilizar os grupos do Facebook. Entretanto, a partir de um
comprometimento, de uma amorosidade com os alunos, fazem a opção de utilizar o
espaço para enriquecer o processo ensino-aprendizagem e organizar parte da vida
escolar de seus alunos.
Há uma grande preocupação por parte dos professores em divulgar as
informações tanto na sala de aula quanto nos grupos do Facebook para que o
trabalho do professor seja resguardado e para que não haja reclamações de quem
não participa desses grupos. Nas palavras do professor Hélio: “nós temos que tomar
muito cuidado, porque posta num grupo e não posta no outro, pode ter alguma
conversa atravessada” E acrescenta:

O recado, a atividade, tudo é passado, é falado em sala, é deixado
uma cópia com o líder da turma e aí quem quiser tirar cópia do
material, está disponibilizado. Cada sala tem um material para
consulta. Tudo é publicado, mas quando eu publico, eu falo antes ou
eu falo depois em sala de aula (PROFESSOR HÉLIO).
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Essa preocupação pode ser percebida também na postagem feita pelo
professor Rodrigo, quando ele afirma: “Na quarta-feira passarei nas salas e
publicarei aqui no Face o nome dos alunos que farão a prova de recuperação”,
demonstrando que o que é postado nos grupos também é falado em sala de aula.

Postagem feita pelo professor Rodrigo sobre a divulgação dos alunos em recuperação .

O professor Hélio também tem essa preocupação ao dizer na postagem
abaixo: “Por favor, peço que avisem os colegas que não estão no grupo, lembrando
que foi falado em sala de aula antes das férias, bem como marquem no calendário
de avaliações”.
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Postagem feita pelo professor Hélio da divulgação do planejamento do 3º bimestre.

O professor Carlos é enfático ao falar sobre o assunto, lembrando, entretanto,
que os próprios alunos contribuem para a organização da vida escolar dos colegas.

Passo em sala de aula uma proposta de trabalho. Explico, tiro
dúvidas, valor, pontos, explico as características que tem que ter,
quando tem que entregar. Depois é publicado como uma forma de
lembrete. Às vezes os próprios alunos tomam iniciativa. Por exemplo,
o líder da sala fala: “olha pessoal, tem o trabalho do professor”. Fala:
“não deixa de entregar não”. Eles mesmos assumem o papel de
lembrar os colegas. E isso é mesmo muito interessante, porque se
está ali nos grupos, os próprios alunos orientam os colegas
(PROFESSOR CARLOS).

O que foi falado pelo professor, sobre os próprios alunos poderem contribuir
para a organização da vida escolar de seus colegas, pode ser comprovado também
a partir da postagem abaixo.
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Postagem feita por uma aluna do 1º ano solicitando esclarecimentos sobre o dia de
entrega de trabalho.

.

Na postagem acima é possível acompanhar um diálogo entre a aluna
responsável pelo post e um colega que tenta ajudar respondendo a dúvida da aluna.
Entretanto ele diz: “Terça se não mi engano”, demonstrando não ter certeza de sua
resposta. Ainda no último comentário é possível ler o enunciado de uma terceira
pessoa que esclarece mais precisamente a dúvida da aluna.
A preocupação dos professores em falar, explicar tudo o que é postado nos
grupos deve-se ao fato de que em todas as turmas de Ensino Médio da escola há
alunos que não participam dos grupos no Facebook. Embora seja um número
pequeno45 há que se considerar esse fato para que os alunos não sejam excluídos,
o que é visto como uma contribuição para que a organização da vida escolar dos
alunos não se torne um empecilho.

45

Em torno de 5%.
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A preocupação em atender os alunos que não participam dos grupos no
Facebook é compartilhada pelos próprios alunos, que se organizam de forma
coletiva para ajudar os colegas. Nas palavras da aluna Laura:

Na minha turma, por exemplo, essas pessoas têm amizade com
pessoas que estão nos grupos. Então, sempre quando tem que
postar algum trabalho, alguma coisa, a pessoa do grupo imprime
para ela e aí leva. Quando o professor pede para postar alguma
coisa, geralmente a gente que fez chega perto da pessoa e pergunta
se ela precisa de alguma coisa (LAURA, 3º ano).

A aluna Estela, também do 3º ano, acrescenta: “os professores até tomam
cuidado com coisas que são importantes para postar nos grupos. Eles perguntam se
todo mundo tem acesso e dizem que se não tiver que é para conversar com eles”.
Acredito que esse cuidado com o outro é essencial para que os espaços dos
grupos possam servir como um ambiente favorável à organização da vida escolar
dos alunos. Pois não observar esse fato seria desprezar a existência do outro e “Eu
não posso passar sem o outro, não posso me tornar eu mesmo sem o outro; eu
devo encontrar a mim mesmo no outro, encontrar o outro em mim” (BAKHTIN, 2003,
p.342).
Estabelecer um relacionamento entre professores e alunos pautado no
respeito ao próximo é um primeiro passo para se ter um bom ambiente de trabalho
que favoreça o processo ensino-aprendizagem.
Viver significa participar do diálogo: interrogar, ouvir, responder,
concordar etc. Nesse diálogo o homem participa inteiro e com toda a
vida: com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o
corpo, os atos. Aplica-se totalmente na palavra, e essa palavra entra
no tecido dialógico da vida humana, no simpósio universal. Cada
pensamento e cada vida se fundem no diálogo inconclusível
(BAKHTIN, 2003, p.348).

Isso não significa que os sujeitos precisam sempre ter as mesmas ideias e
concordâncias, mas que o relacionamento entre eles seja pautado no diálogo
verdadeiro, no poder da escuta, num ato de alteridade.
Uma forma muito utilizada pelos professores é a divulgação da relação de
alunos que ficaram em recuperação. Abaixo, é possível acompanhar a publicação do
professor Rodrigo em uma turma de 2º ano.
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Postagem feita pelo professor Rodrigo, anunciando os alunos que deverão fazer a reavaliação
de sua disciplina.

Percebo pelo enunciado do professor um cuidado com as palavras ao se
dirigir aos alunos, procurando incentivá-los a fazer a reavaliação de sua disciplina ao
dizer: “Vocês tiveram um bom desempenho nesse bimestre. Corrigi ótimos trabalhos
e avaliações”. Um outro cuidado que o professor teve foi não expor o nome dos
alunos, colocando apenas o número referente na lista de chamada, resguardando
assim as suas identidades. Além disso, é preciso ter entre professores e alunos um
nível de intimidade e confiabilidade para se divulgar essas informações em um
grupo, uma vez que, se não houver um clima entre os participantes do grupo, o
sujeito pode se sentir invadido em sua privacidade.
Os professores utilizam os espaços dos grupos também para dar recados aos
alunos, buscando organizar a vida escolar deles. O professor Rodrigo fez uma
postagem nos grupos do 2º ano que ilustra tal situação.
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Post do professor Rodrigo informando que não haverá reavaliação.

Através dessa postagem é possível acompanhar a preocupação do professor
Rodrigo em informar aos alunos um imprevisto ocorrido e como que consequência o
adiamento da reavaliação de sua disciplina. Essa postagem contribui ainda para
compreendermos a importância da utilização do espaço dos grupos do Facebook
como forma de interação e consequentemente como um facilitador para a
organização da vida escolar dos alunos. Se não houvesse esse espaço de
divulgação talvez muitos alunos não saberiam do adiamento da reavaliação. No
entanto, esse post foi visualizado por 40 pessoas.
A professora Leila diz não usar o livro didático todos os dias. Então, quando
ela vai usar, informa no Facebook para que os alunos possam traze lo. Ela afirma
que “essa prática vem dando muito certo, porque eles não precisam ficar carregando
peso na mochila sem precisar”. A seguir, um exemplo de postagem da professora
solicitando que os alunos tragam para a próxima aula o livro didático.

Postagem feita pela professora Leila, pedindo aos alunos para levarem o livro didático
em sua aula.
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Pela postagem da professora é possível acomapnhar que somente 16 alunos
visualizaram a mensagem. Além disso, a professora pede aos alunos que avisem os
colegas pelo whatsapp. Uma vez que a professora diz dar certo a dinâmica utilizada
para que os alunos levem o livro, acredito que essa informação aconteça “boca a
boca”, para que todos consigam levar o livro no dia seguinte.
Um outro exemplo de postagem feito pelos professores é a que se segue,
feita pelo professor Hélio, nas turmas de 1º ano, informando o local e horário da
prova de recuperação do 2º bimestre.

Postagem feita pelo professor Hélio, informando local e horário da
prova de recuperação.

Os alunos, assim como os professores, também utilizam os espaços dos
grupos para passar informações aos colegas e professores.

Postagem feita por uma aluna do 3º ano, a pedido da professora de Artes,
solicitando aos alunos para levarem a nota do simulado.

177

No post anterior é possível observar que um aluno curtiu, no sentido de dar
ciência que leu a informação e o post foi visualizado por 38 alunos, o que nos
permite entender que o objetivo de informar aos alunos foi atingido.
O post a seguir, feito por uma aluna do 2º ano, mostra que ela utilizou o
grupo de sua turma para solicitar ao professor Rodrigo um texto necessário para a
continuação de uma atividade.

Post de uma aluna do 2º ano solicitando ao professor Rodrigo que leve o texto na
próxima aula.

É possível acomapnhar que a postagem foi visualizada por todos os
participantes do grupo. Logo a seguir, ainda no mesmo dia, o professor Rodrigo
posta o texto solicitado pela aluna.

Postagem feita pelo professor Rodrigo, em resposta à solicitação de uma
aluna do 2º ano.

A postagem acima, que também foi visualizada por todos os participantes do
grupo, foi uma resposta à solicitação da aluna, num ato responsivo do professor com
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os

alunos,

pois,

“toda

compreensão

é

prenhe

de

resposta”

(BAKHTIN

(VOLOCHÍNOV), 2006, p. 271). A aluna, assim como os demais colegas esperavam
do

professor

uma

resposta

ao

enunciado

feito.

O

professor

em

seu

comprometimento com o processo ensino-aprendizagem dos alunos, responde
prontamente.
A seguir, uma postagem de uma aluna do 2º ano, permite-nos compreeender
que os discentes também procuram ajudar os professores na organização da vida
escolar dos alunos.

Postagem feita por uma aluna do 2º ano avisando aos colegas sobre a dinâmica de
apresentação de trabalhos em grupo.

Alguns alunos postam as informações, explicando aos colegas que foi uma
solicitação de determinado professor. Entretanto, alguns alunos postam as
informações aos demais colegas assumindo a posição do docente, como acontece
na postagem acima. Isso gera uma confusão sobre quem realmente emite a
informação: o professor ou o aluno. Segundo a aluna Estela:

A gente tenta ajudar os professores. Porque tem professor que não
está acostumado a mexer no Facebook. Então a gente acaba
ajudando para que todos os alunos tenham a informação que o
professor queria passar (ESTELA, 2º ano).

Os professores utilizam também os espaços dos grupos para postarem
orientações de trabalho individual ou em grupo, como o que foi feito pelo professor
Carlos nas turmas de 1º ano.
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Postagem feita pelo professor Carlos de orientações de trabalho, nas turmas de 1º ano.

No mesmo ambiente dos grupos os alunos também postam os trabalhos
solicitados pelos professores, conforme o exemplo abaixo.

Postagem feita por uma aluna do 1º ano de uma resenha solicitada pelo
professor Hélio.

Esse tipo de postagem é mais visto nos grupos dos 1º anos, uma vez que os
alunos utilizam muito esse espaço para fazer postagens de trabalhos e exercícios.

Portanto...

O professor tem um papel preponderante no auxílio à organização da vida
escolar dos alunos. Assim, é preciso que ele seja organizado, que tenha claro o que
é preciso que seus alunos aprendam, que saiba escolher adequadamente os
instrumentos de avaliação, que tenha atualizado seus registros em diários, que
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consiga corrigir uma avaliação e dar feedback aos seus alunos antes de uma
reavaliação
Esta organização deve ser vista pelo professor não como uma exigência
burocrática de sua profissão, mas como um ato responsivo e de alteridade para com
seus alunos.
Percebo que é a partir do comprometimento que os professores pesquisados
têm com o processo de ensino-aprendizagem que eles ultrapassam os limites da
sala de aula e utilizam os espaços dos grupos no Facebook para contribuir com a
organização da vida escolar dos alunos, pois eles poderiam simplesmente optar por
não utilizar esses grupos.
Há uma grande preocupação por parte dos professores em divulgar as
informações tanto na sala de aula quanto nos grupos para que o trabalho do
professor seja resguardado e para que não haja prejuízos a quem não participa dos
grupos no Facebook.
Os alunos, enquanto importantes agentes do processo ensino-aprendizagem,
também contribuem para a organização da vida escolar dos colegas. A preocupação
em atender os alunos que não participam dos grupos no Facebook é compartilhada
pelos próprios alunos, que se organizam de forma coletiva para ajudar os colegas.
Acredito que esse cuidado com o outro é essencial para que os espaços dos
grupos possam servir como um ambiente favorável à organização da vida escolar
dos alunos, pois, não observar esse fato seria desprezar a existência do outro.
Uma forma muito utilizada nos espaços dos grupos do Facebook pelos
professores é a divulgação da relação dos alunos que ficaram em recuperação. Os
professores utilizam os espaços desses grupos também para dar recados aos
alunos e para postarem orientações de trabalho individual ou em grupo, buscando
organizar a vida escolar deles.
Os alunos, assim como os professores, também utilizam os espaços dos
grupos de Facebook para passar informações aos colegas e professores, para dar
recados e solicitar materiais aos professores. Além disso, os discentes também
procuram ajudar os professores que tem dificuldades com o ambiente do Facebook
na organização da vida escolar dos alunos.
No mesmo ambiente dos grupos do Facebook os alunos também postam os
trabalhos solicitados pelos professores. Esse tipo de postagem é mais visto nos
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grupos dos 1º anos, uma vez que os alunos utilizam muito esse espaço para fazer
postagens de trabalhos e exercícios.
Percebo que o ambiente dos grupos do Facebook vem atendendo àquilo que
professores e alunos propuseram: ser um ambiente onde pudessem dar recados,
postar informações, orientações de trabalhos e os próprios trabalho dos alunos, pois
a maioria das postagens tem visualizações por uma grande parte dos participantes.
Entretanto, a falta de interação nas postagens se apresenta como um fator de
empobrecimento das discussões. Acredito que tais interações poderiam tornar o
ambiente dos grupos no Facebook mais propício ao diálogo, ao esclarecimento de
dúvidas e com maiores trocas de informação.

5.2.3 O Facebook como instrumento de aprendizagem
O ser humano é um ser social e por isso cria maneiras de se relacionar com o
mundo e consigo mesmo, registrando em sua história individual ou coletiva a sua
convivência em sociedade. Assim, a compreensão do aprendizado e do
desenvolvimento humanos não pode ser justificada apenas por fatores biológicos,
mas a partir das interações que se estabelecem ao longo da vida social do sujeito.
A teoria de Vygotsky considera os processos de desenvolvimento humano
relacionados à interação dialética, sendo que o homem se constitui como tal através
de suas interações sociais, ou seja, ele é visto como alguém que transforma e é
transformado a partir das relações estabelecidas em uma determinada cultura.
A partir da interação com os demais membros da sociedade e da participação
em práticas sociais historicamente constituídas e da inserção em um determinado
contexto

cultural,

o

homem

incorpora

ativamente

os

comportamentos

já

consolidados na experiência humana. No entanto, a cultura não é pensada por
Vygotsky como algo que é dado pronto, mas como uma oportunidade de interação
com o outro.
As relações sociais, históricas e culturais estabelecidas pelo homem
conduzem ao desenvolvimento das funções psicológicas superiores, sendo que
“estas surgem ao longo do curso geral do desenvolvimento psicológico da criança
como resultado do mesmo processo dialético, e não como algo que é introduzido de
fora ou de dentro” (VYGOTSKY, 1991, p. 34).
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Para esclarecer a questão da mediação46, que caracteriza-se pela relação do
homem com o mundo e com outros sujeitos, Vygotsky (1991) distingue dois
elementos responsáveis por esse processo da mediação: o instrumento, que pode
ser entendido como ferramenta material e o signo que tem a função de regular as
ações sobre o psiquismo das pessoas.
Vygotsky compara a utilização dos instrumentos, como forma de atuar no
mundo, como provocador de mudanças externas, ampliando as possibilidades de
intervenção do homem na natureza, e os signos, por ele chamados de “instrumentos
psicológicos”, que tem a função de auxiliar o homem nas suas atividades psíquicas.
Em suas palavras:
A invenção e o uso de signos auxiliares para solucionar um dado
problema psicológico (lembrar, comparar coisas, relatar, escolher,
etc.) é análoga à invenção e uso de instrumentos, só que agora no
campo psicológico. O signo age como um instrumento da atividade
psicológica de maneira análoga ao papel de um instrumento no
trabalho” (Vygotsky, 1991, p. 38).

Bakhtin (Volochínov) (2006, p. 31) afirma que “tudo o que é ideológico é um
signo. Sem signos não existe ideologia”, ou seja, para os autores os signos se
formam na interação social e sua significação é construída a partir de uma realidade
concreta.
A linguagem é entendida por Vygotsky como um signo que tem a função
mediadora da relação do homem com o mundo, ou seja, “a fala humana é, de longe,
o comportamento de uso de signos mais importante ao longo do desenvolvimento da
criança. Através da fala, a criança supera as limitações imediatas de seu ambiente”
(VYGOTSKY, 1991, p. 83).
Assim, a linguagem representa um marco no desenvolvimento do homem a
medida em que expressa o pensamento humano, bem como age como organizadora
desse pensamento. Segundo Vygotsky (1991, p. 23):

A capacitação especificamente humana para a linguagem habilita as
crianças a providenciarem instrumentos auxiliares na solução de
tarefas difíceis, a superarem a ação impulsiva, a planejarem a
solução para um problema antes de sua execução e a controlarem
seu próprio comportamento. Signos e palavras constituem para as
46

Segundo Pino (1991) o termo mediação é utilizado para designar a função que os sistemas gerais
de sinais desempenham nas relações ente os indivíduos e destes com o meio, ou seja, a função dos
sistemas de signos na comunicação entre os homens e na construção de um universo sociocultural.

183

crianças, primeiro e acima de tudo, um meio de contato social com
outras pessoas. As funções cognitivas e comunicativas da linguagem
tornam-se, então, a base de uma forma nova e superior de atividade
nas crianças, distinguindo-as dos animais.

A perspectiva histórico cultural compreende o homem como um ser de
linguagem em que sua consciência se forma através dos processos comunicativos,
sendo a palavra o seu meio de propagação.
Em Bakhtin (Volochínov) (2006, p. 125) o diálogo é entendido como o
encontro de vozes, a partir da interação verbal, pois “o centro organizador de toda
enunciação, de toda expressão, não é interior, mas exterior: está situado no meio
social que envolve o indivíduo”.
Para Vygotsky (1991), o desenvolvimento da fala se processa inicialmente no
nível social, passando para o nível individual. Para o teórico,

as crianças descobrem que são incapazes de resolver um problema
por si mesmas. Dirigem-se então a um adulto e, verbalmente,
descrevem o método que, sozinhas, não foram capazes de colocar
em ação. A maior mudança na capacidade das crianças para usar a
linguagem como instrumento para a solução de problemas acontece
um pouco mais tarde no seu desenvolvimento, no momento que a
fala socializada (que foi previamente utilizada para dirigir-se a um
adulto) é internalizada. Ao invés de apelar para um adulto, as
crianças passam a apelar a si mesmas, a linguagem passa, assim, a
adquirir uma função intrapessoal além do seu uso interpessoal
(VYGOTSKY, 1991, p. 22).

Dessa forma, quando a criança se insere no universo da linguagem passa a
interagir com o mundo, a medida que é capaz de expressar suas ideias, a criar
conceitos, uma vez que o pensamento e a linguagem se associam, o pensamento
torna-se verbal e a fala racional (REGO, 1994).
A partir do exposto acima é possível compreender que tanto Bakhtin quanto
Vygotsky veem a linguagem como elemento preponderante no processo do
desenvolvimento humano a medida em que a inserção social do sujeito se dá
através da interação com o outro através da linguagem.
Para Vygotsky (1991) o aprendizado é considerado um aspecto necessário e
fundamental no processo de desenvolvimento das funções psicológicas superiores.
Dessa forma, o desenvolvimento do ser humano depende do aprendizado que
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ocorre a partir da interação social com outros sujeitos em um determinado grupo
social.
Ao discutir sobre a relação entre desenvolvimento e aprendizagem, Vygotsky
delimita dois níveis de desenvolvimento: o primeiro é denominado desenvolvimento
real, que se caracteriza pelas atividades que o sujeito consegue realizar sem a ajuda
do outro, portanto, é um desenvolvimento que o sujeito já atingiu. Para Vygotsky
(1991, p. 57), este é “o nível de desenvolvimento das funções mentais da criança
que se estabeleceram como resultado de certos ciclos de desenvolvimento já
completados”.
O segundo nível é definido por Vygotsky como o desenvolvimento potencial
que se caracteriza por aquelas tarefas que o sujeito não consegue realizar sozinho,
precisando da ajuda do outro. Nesse caso, o sujeito realiza tarefas mediante o
diálogo, a colaboração da experiência compartilhada com sujeitos mais experientes.
A partir da relação entre o desenvolvimento real e do desenvolvimento
potencial, Vygotsky propõe o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP)
que se caracteriza pela

distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma
determinar através da solução independente de problemas, e o nível
de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de
problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com
companheiros mais capazes (VYGOTSKY 1991, p. 58)

A partir da compreensão do conceito da Zona de Desenvolvimento proximal é
possível ampliar a compreensão da dinâmica do desenvolvimento individual, na
medida em que se pode verificar não só as capacidades já adquiridas do sujeito,
bem como as que estão em via de formação. Por isso é que Vygotsky afirma que
“aquilo que é a zona de desenvolvimento proximal hoje será o nível de
desenvolvimento real amanhã- ou seja, aquilo que uma criança pode fazer com
assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã” (VYGOTSKY, 1991, p.
58).
Bakhtin, embora não trate diretamente sobre a temática do desenvolvimento e
da aprendizagem, traz a premissa de que o sujeito por meio da palavra do outro
constrói as suas palavras, ou seja, é por meio das relações dialógicas que “a palavra
do outro se transforma, dialogicamente, para tornar-se palavra-pessoal-alheia com
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ajuda de outras palavras do outro, e depois, da palavra pessoal (como, poder-se-ia
dizer a perda das aspas)” (BAKHTIN, 2003, p.405).
Em Bakhtin (Volochínov) (2006), a compreensão é uma resposta a um signo
por meio de outro signo, constituindo-se, assim, uma cadeia de criatividade e de
compreensão ideológica que se desloca de signo em signo para um novo signo.
Esse processo é único e contínuo, não sendo quebrado em nenhum ponto dos elos
de natureza semiótica que o compõem. Esta cadeia ideológica estende-se de
consciência individual em consciência individual, ligando-as umas às outras.
A própria compreensão não pode manifestar-se senão através de um
material semiótico (por exemplo, o discurso interior), que o signo se
opõe ao signo, que a própria consciência só pode surgir e se afirmar
como realidade mediante a encarnação material em signos. Afinal,
compreender um signo consiste em aproximar o signo apreendido de
outros signos já conhecidos; em outros termos, a compreensão é uma
resposta a um signo por meio de signos (BAKHTIN (VOLOCHÍNOV),
2006, p. 33-34).

O que diferencia o homem dos demais animais é a capacidade de se
comunicar através das palavras. Tendo essa ideia como premissa, não posso
contemplar, analisar e definir as consciências alheias como objetos, como coisas,
visto que a única forma possível de nos comunicarmos é dialogicamente.
Dessa forma, a produção de conhecimento tem relação com a vida e deve ser
pautada na responsabilidade. Todo enunciado deve ser entendido como uma
resposta ao enunciado anterior, através de uma compreensão do dito, um
posicionamento

de

concordância

ou

discordância

parcial

ou

total

e

um

reposicionamento perante o enunciado do outro. Ou seja:
Toda compreensão da fala viva, do enunciado é de natureza
ativamente responsiva (embora o grau desse ativismo seja bem
diverso); toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou
naquela forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante. A
compreensão passiva do significado do discurso ouvido é apenas um
momento abstrato da compreensão ativamente responsiva real e
plena, que se atualiza na subsequente resposta em voz real alta
(BAKHTIN, 2003, p.271).

Bakhtin (2003) diz que toda compreensão é de natureza responsiva e, por
isso, possibilita que o ouvinte se torne falante, favorecendo o elo que constitui a
interação verbal.
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A compreensão passiva do significado do discurso ouvido é apenas
um momento abstrato da compreensão ativamente responsiva real e
plena, que se atualiza na subsequente resposta em voz real alta. É
claro que nem sempre ocorre imediatamente a seguinte resposta em
voz alta do enunciado logo depois de pronunciado: a compreensão
ativamente responsiva do ouvido (por exemplo, de uma ordem
militar) pode realizar-se imediatamente na ação (o cumprimento da
ordem ou comandos entendidos e aceitos para execução), pode
permanecer de quando em quando como compreensão responsiva
silenciosa (…), mas isto, por assim dizer, é uma compreensão
responsiva de efeito retardado: cedo ou tarde, o que foi ouvido e
ativamente entendido responde nos discursos subsequentes ou no
comportamento do ouvinte (…) Tudo o que aqui dissemos refere-se
igualmente, mutatis mutandis, ao discurso escrito e ao lido
(BAKHTIN, 2003, p. 272).

Assim, não há um único discurso em que não ocorra a fusão entre a palavra
do locutor com a palavra do interlocutor, é essa adesão do outro, concordando ou
não com a palavra alheia que cria uma responsividade ativa, é o que “sustenta a
ponte lançada entre mim e os outros”, na qual atravessam as ideologias (BAKHTIN
(VOLOCHÍNOV), 2006, p. 113). Nem sempre a resposta ao enunciado anterior é
imediata.
Bakhtin e Vygotsky colocam a palavra em primeiro plano em seus estudos por
ser esta o principal elemento de mediação das relações sociais, uma vez que
compreendem os sujeitos como históricos e inacabados, se constituindo em um
eterno movimento das relações sociais e culturais, por meio da palavra.
A Web 2.0 fez emergir um novo paradigma social, descrito por Castells (2003)
como sociedade da informação ou sociedade em rede alicerçada no poder da
informação, caracterizada como uma nova era que oferece variadas possibilidades
de aprender, em que o espaço físico da instituição escolar deixa de ser o local
exclusivo para a construção do conhecimento e preparação para a vida. Isso porque
com a introdução da Web 2.0 é possível aos usuários da internet exercerem um
papel mais ativo na busca, compartilhamento e produção de informação e de
conhecimento.
A concepção de aprendizagem apresentada por Vygotsky vai ao encontro das
necessidades de uma nova sociedade da informação (CASTELLS, 2003), onde os
alunos são vistos como agentes que buscam a compreensão do mundo e
consequentemente a construção do conhecimento. Professores e alunos são aliados
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na busca da aprendizagem. Nessa concepção, ao buscar compreender o mundo, o
aluno se depara com múltiplas e diferenciadas informações.
Assim, um grande desafio imposto por esta nova sociedade é que a escola
seja capaz de desenvolver nos alunos competências para

participar e interagir num mundo global, altamente competitivo que
valoriza o ser-se flexível, criativo, capaz de encontrar soluções
inovadoras para os problemas de amanhã, ou seja, a capacidade de
compreendermos que aprendizagem não é um processo estático,
mas algo que deve acontecer ao longo de toda a vida (COUTINHO E
LISBÔA, 2011, p. 05).

O novo paradigma social pede que a forma hierarquizada dos modelos
tradicionais de conceber o conhecimento seja substituída pela horizontalidade, onde
os sujeitos são vistos como agentes do processo de auto-formação, tendo vez e voz.
E para isso é preciso aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver em
comum e aprender a ser47 (DELORS, 1999), pois, “o acesso à informação não é
garantia de que isso resulte em conhecimento e, muito menos em aprendizagem”.
(COUTINHO E LISBOA, 2011, p.08). As tecnologias digitais podem motivar os
sujeitos a buscar a informação, mas é preciso a mediação de um professor ou
colega mais experiente que levam as outras pessoas a refletirem sobre seus
esquemas mentais, a aprenderem a lidar com a informação de forma correta para
que as tecnologias digitais realmente contribuam com seu processo de
aprendizagem.
Em Vygotsky (1991, p. 55), “o aprendizado é mais do que a aquisição de
capacidade para pensar; é a aquisição de muitas capacidades especializadas para
pensar sobre várias coisas”. Dessa forma, para que o processo de ensinoaprendizagem seja realmente eficaz, é preciso que se busque situações
provocadoras de desafios, criando zonas de desenvolvimento proximal, que leve os
alunos à reflexão e consequentemente ao desenvolvimento cognitivo.
O processo de aprendizagem é baseado na compreensão e é de grande
importância na relação entre eu e o outro.

47

Estes são os quatro pilares da Educação, conceitos de fundamento da educação baseados no
Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI,
coordenada por Jacques Delors.
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Nesse processo compreensivo desenvolve-se uma tensa luta
dialógica entre as palavras próprias e as alheias. A princípio o sujeito
incorpora a palavra do outro que se transforma dialogicamente em
‘minhas-alheias palavras’ com a ajuda de outras ‘palavras-alheias’
para depois se tornar de forma criativa minhas palavras com a
retirada das aspas. Realiza-se, portanto, um processo de
apropriação, de tornar próprio o que a princípio foi construído com o
outro. O objetivo dessa assimilação da palavra do outro adquire um
sentido importante no processo de formação ideológica do homem,
portanto também no processo constitutivo do eu e em sua
aprendizagem (FREITAS, 2013a, p.194).

Tanto no ambiente escolar quanto no ciberespaço a interação entre professor
e aluno é imprescindível para que aconteça o processo ensino-aprendizagem e o
diálogo é fundamental para que esse processo ocorra com sucesso. Assim, quanto
mais os sujeitos entenderem o diálogo como postura necessária para a
compreensão da palavra alheia e como um meio para a aprendizagem, mais estarão
favorecendo um ambiente propício ao conhecimento.
Ao pensar nos grupos do Facebook como um suporte para a aprendizagem
no ambiente virtual, observo que estes podem se constituir como um meio propício
para uma educação pautada no diálogo, a partir das diferentes vozes sociais
presentes nesses ambientes virtuais.

Os sentidos construídos por professores e alunos sobre o Facebook como
instrumento de aprendizagem

Para compreender a concepção pedagógica inerente ao processo de ensinoaprendizagem desenvolvida pelos professores e alunos participantes dessa
pesquisa é necessário destacar as particularidades que fazem parte desse
processo. O sistema curricular é subdividido por áreas de conhecimentos que devem
ser trabalhadas com cargas horárias estanques de 50 minutos e em anos de
escolaridade. As aulas ocorrem em sua maioria dentro da sala de aula, não sendo
explorados outros ambientes da escola. Há um planejamento diário para as
atividades em sala de aula controlado pelo tempo e espaço escolares. Assim se
apresentam as relações educativas, que se regulam por padrões determinados que
formam o processo de ensinar e aprender na escola pesquisada.
Essa forma de organização fragmentada dos tempos e espaços escolares se
reflete em uma composição curricular que perpetua na maioria das escolas
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brasileiras e que vem se tornando cada vez mais um empecilho para o tempo de
aprendizagem dos alunos. A questão é ilustrada por Arroyo (2004, p.206) ao dizer
que “sempre soube que tinha que planejar o tempo de minha aula, prever o que
ensinar e o que aprender em cada bimestre e série, porém ignorei os tempos dos
alunos”.
Percebo pelos enunciados apresentados a seguir, construídos pelos
professores pesquisados a partir das entrevistas individuais e coletiva, que a forma
como são organizados os tempos e espaços escolares se torna um empecilho para
o sucesso do processo ensino-aprendizagem em sala de aula.
A fala a seguir é de Hélio, professor de Geografia, que dá poucas aulas por
semana e reconhece a necessidade de ter mais tempo para discutir com seus
alunos importantes assuntos referentes a disciplina que leciona.

Nós não ficamos propriamente duas aulas de 50 minutos e
particularmente, tanto (para o) conteúdo de geografia, quanto (para
o) de história é muito pouco tempo. A gente tem que fazer milagre,
com o conteúdo imenso que é essa demanda da atualidade, e a todo
momento a gente querendo entrar nessa questão do lado econômico,
da crise europeia, etc. (PROFESSOR HÉLIO).

Segue abaixo uma outra situação escolar na qual é possível perceber que o
professor Rodrigo faz uma postagem no grupo do 3º ano de um conteúdo da
disciplina Sociologia, que deveria ser apresentado durante à aula, mas que “graças
ao alarme”, finalizando o tempo da aula na turma, não foi possível ser demonstrado.

Postagem feita pelo professor Rodrigo em uma turma de 3º ano
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O Facebook torna-se assim um importante aliado dos professores
pesquisados a medida em que eles reconhecem esse site como um meio de
complementar suas aulas, em um horário extra-classe. O professor Rodrigo em seu
relato deixa claro a visão que tem do Facebook como uma ferramenta de apoio ao
processo ensino-aprendizagem:

Na verdade, assim, eu tenho muitas turmas. Minha matéria,
Sociologia, pra completar meu cargo, eu tenho 17 turmas. Então o
Facebook se tornou nos últimos anos uma ferramenta de apoio.
Com uma aula por semana não dá para fazer tudo o que eu gostaria
de fazer. Passar algum vídeo, ou trabalhar algum texto com eles. Aí
eu comento na sala de aula com eles e depois uso Facebook para
eles terem acesso a esse tipo de material (PROFESSOR
RODRIGO).

Tendo como base essa realidade, os professores fazem postagens referentes
aos assuntos que trabalharam em sala de aula. A seguir, é possível acompanhar
duas postagens, uma feita pela professora Leila cuja disciplina é Língua Portuguesa
e outra pelo professor Rodrigo, que leciona Sociologia.

Postagem da professora Leila referente ao Romantismo.
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Postagem refrente ao assunto “ Socialização e Controle Social”, trabalhado em sala de aula pelo
professor Rodrigo

As duas postagens referem-se às apresentações feitas no Power Point
organizado pelos professores. Entretanto, na segunda postagem é possível
visualizar um comentário feito pelo professor, situando os alunos sobre o conteúdo
postado e fornecendo algumas orientações para os estudos referentes à prova da
disciplina por ele ministrada. O mesmo não acontece com a primeira postagem, feita
pela professora Leila, quando os slides são somente postados. Nos espaços dos
grupos é possível encontrar outras postagens feitas pelos professores que se
apresentam das duas formas, com ou sem comentários. Percebo que as postagens
que possuem comentários são mais claras em seus objetivos, favorecendo uma
maior interação entre os participantes e um entendimento recíproco.
No momento em que o professor apenas posta a apresentação da aula, sem
se preocupar com a compreensão do outro sobre o conteúdo postado, ele está
comprometendo o processo de alteridade, onde o outro é de fundamental
importância, pois isso implica na interação entre o eu e o outro. Essa interação
demanda uma compreensão responsiva e responsável dos sujeitos em interação.
Para Bakhtin, comunicar é um processo dialógico, levando em conta a
alteridade, ou seja, a existência de um interlocutor, não se tratando apenas de dizer
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alguma coisa para alguém, mas com alguém. E é através do diálogo que podemos
observar a dinâmica do enunciado concreto, onde as vozes sociais interagem,
preocupando-se com o “complexo de forças que nele atua e condiciona a forma e as
significações do que é dito ali” (FARACO, 2009, p. 61).
O professor Hélio, ao falar sobre sua visão dos grupos no Facebook, toca em
um ponto fundamental, que é o direcionamento do trabalho com os sites de redes
sociais, uma vez que estes não foram pensados com uma finalidade pedagógica.
Ele diz:

É uma forma de aprender e ter uma qualidade de ensino melhor para
os alunos. Então assim, o Facebook tem muito potencial. Agora, é
aquilo, direcionando corretamente (PROFESSOR HÉLIO).

É preciso ter um direcionamento nos trabalhos realizados nos grupos do
Facebook, onde professores e alunos são agentes importantes na busca de
informações verídicas, sites seguros e conteúdos educacionais. Em Ferreira et al
(2013) encontra-se uma indicação de que o Facebook, embora venha sendo usado
como um instrumento de aprendizagem por professores e alunos, não foi criado com
esse propósito, cabendo ressaltar que

nesta perspectiva reside o desafio para os professores em
compreender e aproveitar essa tecnologia da Web 2.0 para construir
novas formas de aprendizagem. É necessário que o professor seja
capaz de selecionar a informação, de problematizar em cima das
informações para que possa ensinar e aprender (FERREIRA et al,
2013, p.10).

Na perspectiva histórico-cultural, o conhecimento não é adquirido, mas
construído na relação com o outro. Por isso, torna-se fundamental o professor atuar
como um mediador entre os alunos e as informações disponíveis no espaço virtual,
uma vez que

o caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa através
de outras pessoas. Essa estrutura humana complexa é o produto de
um processo de desenvolvimento profundamente enraizado nas
ligações entre história individual e história social (VYGOTSKY, 1991,
p.33).
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É possível dessa forma compreender que a relação do sujeito com o
conhecimento não é uma relação direta, mas mediada. Mediação esta que acontece
com a ajuda do outro a partir da utilização de instrumentos e signos.
O Facebook possibilita aos participantes escreverem uma descrição sobre o
grupo, o que pode contribuir para a compreensão por parte dos usuários desse
ambiente da finalidade, do que se espera que seja postado e discutido nesse espaço
virtual, como pode ser visto na figura abaixo.

Espaço nos grupos do Facebook onde é possível identificar as finalidades dos grupos.

Na descrição feita pelo administrador de um grupo do 1º ano ficam claras as
intenções do grupo, que são “a troca de informações relacionadas à matéria e uma
interação maior”.

Descrição feita pelo administrador de um grupo do 1º ano.

É preciso, pois, um direcionamento dos trabalhos dentro dos grupos para que
a aprendizagem seja garantida. Além disso, é importante também um olhar atento
por parte dos docentes para que o processo de interação não seja prejudicado por
um “excesso de cuidado” do que é postado nos grupos, uma vez que os alunos
entendem os espaços dos grupos não só como um ambiente para troca de
informações, mas também para se ter uma interação maior, como enunciado na
descrição de um grupo do 1º ano.
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O termo “complemento” foi utilizado várias vezes para definir o trabalho nos
grupos do Facebook, como pode ser observado nas falas do professor Carlos e da
aluna Laura.

O Facebook é utilizado como complemento mesmo, porque são só
duas aulas por semana. É pouco. Às vezes tem um outro material,
um vídeo, alguma coisa mais extensa e como não tem tempo para
trabalhar, sempre disponibilizo material para trabalhar com eles
(PROFESSOR CARLOS).
É um complemento mesmo. A gente não está tirando o papel do
professor, porque ele tem que passar o conteúdo para a gente, pois,
a gente sozinha não consegue entender o que foi postado no
Facebook (LAURA, aluna do 3º ano).

Pelo enunciado do professor Carlos é possível perceber mais uma vez nos
discursos dos docentes a falta de tempo enquanto empecilho para o processo
ensino-aprendizagem. Nesse sentido os grupos do Facebook vêm contribuir para
uma continuação desse processo fora das salas de aula.
A fala da aluna refere-se às postagens que os professores fazem nos grupos
do Facebook em relação a conteúdos que foram trabalhados em sala de aula.
Percebo que ao utilizarem o termo “complemento” para se referirem aos grupos do
Facebook, os alunos reproduzem o sentido que é dado pelos professores em
relação a este espaço. Entretanto, a aluna faz uma afirmação importante ao dizer
que “ a gente sozinha não consegue entender o que foi postado no Facebook”.
Freitas (2008, p. 11) ao falar sobre a relação professor/aluno e o aprendizado afirma
que:

O desenvolvimento real é o conhecimento que já está construído no
sujeito, o desenvolvimento já consolidado. O aluno chega ao novo
conhecimento pela intervenção de um outro (professor ou colega
mais experiente), que age em seu campo de possibilidades,
construindo junto com ele para que depois ele possa construir
sozinho. Assim, na Zona de Desenvolvimento Proximal o professor
atua de forma explícita interferindo no desenvolvimento proximal dos
alunos, provocando avanços que não ocorreriam espontaneamente.
Isso é aprendizagem colaborativa, compartilhada. Não é possível,
dessa forma, pensar na aprendizagem como algo só interno que se
externaliza, mas numa rede dialógica que parte do externo, se
internaliza e se expressa como ideias produzidas no confronto com
outras ideias e pessoas.
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que
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deve

atuar

sempre

buscando

o

desenvolvimento potencial dos alunos, ou seja, visando aquilo que ele ainda não é
capaz de realizar sozinho, atuando como um mediador, tendo em vista o
desenvolvimento a partir de uma real aprendizagem.
A ideia do Facebook como um recurso para complementar as aulas está
explícita também na fala do professor Hélio. Entretanto, o professor ressalta que o
site não pode substituir as aulas presenciais, uma vez que nem todos os alunos
possuem perfil no Facebook.

É assim, um complemento da aula, é uma possibilidade de fazer uma
complementação. Mas é aquilo, é uma complementação. Não pode
ser substituído pelo fator principal porque senão, aí você está
excluindo e não incluindo. Esse é o problema maior, a gente pensa
em fazer alguma coisa um pouco mais profunda, mas ao mesmo
tempo a gente se esbarra nesse limite (PROFESSOR HÉLIO).

O fato de nem todos os alunos possuírem um perfil no Facebook torna-se um
empecilho, segundo os professores para um trabalho “mais efetivo” com os alunos.
Referindo-se aos alunos da zona rural que não possuem perfil no Facebook o
professor Hélio diz “Esse é o problema maior, a gente pensa em fazer alguma coisa
um pouco mais profunda, mas ao mesmo tempo a gente se esbarra nesse limite”.
Barbosa (2010) comenta que

É preciso ficar claro que não é só identificar uma nova técnica e
perceber seu uso imediato. É muito mais que isso, é preciso
compreender a importância e necessidade do seu uso, não
permitindo que as inovações tecnológicas acarretem em uma
exclusão que sirva de agravamento entre as relações de poder entre
as classes sociais (BARBOSA, 2010 p. 04).

Concordo com os professores que os trabalhos realizados nos grupos do
Facebook não podem servir de instrumento de exclusão dos alunos que não
possuem perfil no Facebook e que não tem acesso à internet. Embora o tema da
inclusão digital não seja o foco dessa pesquisa, é preciso repensá-la como
possibilidade de produção de conhecimento das pessoas, pois como afirma Pretto 48
(on line):
48

Entrevista completa disponível em: http://educacao.atarde.uol.com.br/?p=9497. Acesso em set.
2016
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A inclusão digital é muito mais do que acesso as máquinas e as
redes. Não queremos formatar as pessoas para usarem
computadores e sim formar cidadãos plenos que contribuem para
com a cultura contemporânea. Quando trabalhamos com questões
de inclusão digital, trabalhamos com políticas públicas numa
perspectiva mais ampla de formação de cidadania. (PRETTO, on
line)

A inclusão digital perpassa pela democratização do acesso às tecnologias
digitais. Incluir digitalmente significa usufruir das tecnologias digitais para melhorar
as condições de vida, inserindo todos nesta nova sociedade. É preciso, pois, pensar
políticas públicas que realmente atendam a expansão de acesso à internet à toda
população, não só o acesso, mas que a internet tenha um preço acessível à
população e uma qualidade de sinal.
Os alunos percebem o Facebook como um espaço que pode contribuir para o
processo ensino-aprendizagem, à medida em que possibilita a troca de informação,
de conteúdos trabalhados em sala de aula, a postagem de vídeos, etc. entre
professores e alunos e entre alunos e seus pares. Nas palavras da aluna Laura, 3º
ano:

Eu acho que é mais como aprendizagem mesmo. Por exemplo o
professor de História, ele vê um vídeo e coloca lá. A questão de
slides ajuda muito também. O professor dá aula com slide e depois a
gente pede. Ajuda a gente quando ele posta no grupo (LAURA, 3º
ano)

A aluna Laura relata a partir de seu discurso um exemplo de como o grupo do
Facebook é utilizado pelo professor de História para contribuir com o processo
ensino-aprendizagem de seus alunos. A aluna reconhece que o que é feito pelo
professor ajuda em sua aprendizagem ao afirmar que “ajuda a gente quando ele
posta no grupo”.
Todavia, seria ingênuo supor que o simples fato dos professores postarem os
conteúdos trabalhados em sala de aula no espaço dos grupos do Facebook garanta
o processo de ensino-aprendizagem. É preciso que o trabalho que é feito anterior às
postagens, em sala de aula, seja um trabalho onde o conhecimento é socialmente
construído, a partir da interação entre professor-aluno.
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Ao observar as postagens feitas pelos professores nos grupos do Facebook,
não foi possível visualizar comentários dos alunos reconhecendo a sua importância
para seus aprendizados ou mesmo fazendo algum comentário a respeito do
conteúdo postado. Entretanto, é possível acompanhar três postagens, sendo que as
duas primeiras foram feitas pelo professor Carlos e a última pelo professor Rodrigo,
nos grupos dos 3º anos, onde os professores mencionam que as postagens são
fruto de solicitações dos próprios alunos.

Postagem feita pelo professor Carlos sobre o antissemitismo, a partir da solicitação de uma
aluna.
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Postagem feita pelo professor Carlos sobre a Era Vargas a partir de um pedido de uma
aluna.

Postagem feita pelo professor Rodrigo sobre Mutilação genital, a partir de um comentário feito
por um aluno em sala de aula.
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As três postagens acima demonstram uma atenção dos professores em
atender às solicitações dos alunos e um reconhecimento dos espaços dos grupos
como um local possível de aprendizagem.
Os professores e alunos procuram ainda fazer postagens de conteúdos
relacionados às disiplinas, em formato de dicas rápidas, como pode ser observado
nas duas postagens seguintes.

Postagem feita pela professora Leila nos grupos do 2º ano, sobre o uso do hífen.

A professora Leila fez uma postagem sobre o uso do hífen, um tema que gera
muitas dúvidas. O formato da postagem parece ter sido pensado para ser usado nos
sites de redes sociais uma vez que explica de forma prática tais regras.
O uso da vírgula é o tema postado pela aluna Renata, do 2º ano, que com o
mesmo formato do post da professora procura explicar de forma cômica as regras de
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pontuação. Destaque para o emoticon49 usado pela professora no espaço dos
comentários, aprovando a postagem.

Postagem feita pela aluna Renata do 2º ano sobre o uso da
vírgula.

Quase não é possível visualizar um diálogo estabelecido entre os professores
e alunos a respeito dos conteúdos postados. Rabello (2015, p. 744) ao falar sobre a
relação professor-aluno no ambiente virtual afirma que

no contexto da educação mediada pelas novas tecnologias,
principalmente no caso dos SRSs50, podemos perceber claramente
como a aprendizagem e a construção de conhecimento são
estabelecidas por meio das trocas e interações entre os
participantes, primeiramente no nível social, no próprio ambiente da
rede social, para depois ser internalizada individualmente por cada
participante. Por meio de debates entre professor e aluno e entre os
próprios alunos e/ou participantes da rede social, é possível
estabelecer situações de aprendizado e intercâmbio cultural que
levam ao desenvolvimento do indivíduo.
49

Emoticon é uma forma de comunicação paralingüística, sendo a palavra derivada da junção dos
seguintes termos em inglês: emotion (emoção) + icon (ícone).
50
Sites de Redes Sociais.
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Acredito que o ambiente dos grupos favoreceria mais o processo de
aprendizagem se a interação entre os participantes fosse maior. Dúvidas poderiam
ser esclarecidas nesse ambiente virtual se houvessem comentários sobre os
conteúdos postados, beneficiando não só a relação de interação entre professoraluno, mas também provocando um maior redimensionamento do tempo e espaço
de aprendizagem fora da escola.
Freitas (2009) ao referir-se sobre o processo comunicativo interativo
proporcionado pelas tecnologias digitais diz que a comunicação interativa se
apresenta como um desafio para escola, uma vez que esta está centrada no
paradigma da transmissão. Afirma ser preciso instaurar uma nova modalidade
comunicacional, baseada numa nova relação professor-aluno centrada no diálogo,
na ação compartilhada, na aprendizagem colaborativa na qual o professor é um
mediador. O professor dessa forma, deve ser um provocador de interrogações, um
coordenador de equipes de trabalho.
O Facebook é percebido ainda pelos alunos como uma oportunidade de
dividir com os colegas um conteúdo que eles viram na internet e que acreditam que
poderá ajudar aos demais, como demonstrado na fala da aluna Maria Cristina.

Eu acho que a gente aprende a dividir também as coisas boas. Por
exemplo, eu sei algo que vai ajudar na aula de História, então a
gente aprende a dividir esses conhecimentos (MARIA CRISTINA, 3º
ano).

A seguir, é possível visualizar algumas postagens feitas pelos alunos no
intuito de ampliar o aprendizado dos colegas.
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Postagem feito por um aluno do 3º de um vídeo intitulado “Criolo” para contribuir com a
disciplina de Sociologia.

A figura acima demonstra uma postagem feita por um aluno do 3º ano sobre
um vídeo direcionado aos colegas e ao professor Rodrigo. Para isso, ele marca o
professor em sua postagem. É possível acompanhar o enunciado do professor,
aprovando a postagem do aluno, dizendo que “Valeu querido! Esse é um dos
maiores artistas brasileiros da atualidade”.
Na postagem seguinte, feita por outro aluno do 3º ano, é apresentado um
vídeo de uma reportagem sobre Geraldo Vandré e a ditadura, cujo tema foi
trabalhado também na aula de Sociologia e o vídeo citado pelo professor Rodrigo.
Nessa postagem é possível visualizar o enunciado do professor Rodrigo a respeito
do vídeo. Esse comentário do professor enriquece a postagem, embora os
comentários nas postagens dos grupos de um modo geral sejam raros e não haja a
continuação do diálogo.
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Postagem feita por um aluno do 3º ano de um vídeo sobre a Ditadura.

É importante destacar o interesse que o aluno teve em buscar a informação a
partir de um comentário feito pelo professor em sala de aula, demonstrando que o
aprendizado ocorre através da relação entre sujeitos.
Relação esta que ocorre em via de mão dupla, ou seja, não só os alunos
aprendem a partir da interação social, mas também os professores. Santana e
Vasconcelos (2012) ao referirem-se sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal
apresentada por Vygotsky, afirmam que

na interação adulto-criança, não só as crianças adquirem novos
conhecimentos, mas também os adultos têm seus saberes
reformulados ao pô-los em diálogo com parceiros de níveis culturais
e de desenvolvimento diferenciados: as crianças. Assim, a zona de
desenvolvimento proximal é o processo pelo qual a aprendizagem e
o conhecimento impulsionam o desenvolvimento humano, em todas
as etapas da vida (SANTANA E VASCONCELOS, 2012, p. 225).
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Assim, os momentos de interação entre professores e alunos tornam-se
oportunidades de aprendizado mútuo, desde que ambos consigam aproveitar tais
interações para converter em aprendizado.
Os vídeos aparecem também nas postagens dos alunos através de
videoaulas. A respeito das videoaulas, o aluno Lúcio durante o grupo focal explicou
a visão que tem delas dizendo que

o professor explica de um jeito diferente na sala e a gente vê a
mesma coisa numa videoaula, mas de forma diferente. Aí complica
um pouquinho. Mas aí a gente vai juntando as duas coisas e sai um
entendimento melhor. Se a videoaula estiver explicando de um jeito
mais claro do que o professor, a gente consegue absorver mais fácil
(LÚCIO, aluno do 3º ano).

É importante ressaltar que assistir a videoaulas contribui para o aprendizado
do estudante, para o seu desenvolvimento e autogestão. Contribui ainda para a
autonomia do sujeito que aprende a partir da interatividade e consequentemente
colabora para a construção do seu conhecimento tanto quanto do conhecimento
coletivo.
Compreendo que as tecnologias digitais, enquanto instrumentos materiais e
simbólicos, favoreçam uma forma de aprendizado baseada na interação com a
informação, com o conhecimento e com outras pessoas.
A seguir, apresento três postagens no ambiente dos grupos que ilustram o
uso das videoaulas feitas pelos alunos do 3º ano.
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Postagem de uma videoaula feita por uma aluna do 3º ano

Essa videoaula demonstra uma professora de Língua Portuguesa explicando
as regras do “Porquê” usando a música Detalhes, de Roberto Carlos. A aluna
comenta: “Olha essa prof. de Português” e coloca um emoticon de coração,
demonstrando que gostou da aula que viu.
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Videoaula postada por um aluno, do 3º ano

A videoaula acima demonstra um professor de Matemática explicando de
forma criativa a regra dos sinais matemáticos. Ao visualizar o vídeo, o aluno lembra
de um colega e comenta: “KKK vc que curte”. O colega mencionado nos
comentários curte o vídeo e replica: “To de boa disso aí KKKKKKKKK”.
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Postagem feita por um aluno do 3º ano

O post acima mostra uma videoaula onde o professor explica o conteúdo de
Química utilizando-se de músicas com o ritmo funk. O aluno comenta: “Imagina uma
aula dessas”, demonstrando aos participantes do grupo o desejo de ter uma aula
como aquela dada pelo professor do vídeo.
Percebo que os alunos buscam as videoaulas no intuito de encontrarem algo
mais prazeroso e que facilite o aprendizado deles. Segundo um estudo realizado por
Zelinski e Ludke (on line) com 102 alunos do ensino médio de uma escola pública de
Foz do Iguaçu, Paraná, 73% aproximadamente das pessoas pesquisadas costumam
acessar videoaulas, sendo Matemática e Física as disciplinas que mais procuram
por terem mais dificuldades e gostarem.
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Os professores também acreditam no poder das videoaulas como instrumento
favorável ao processo ensino-aprendizagem. Essa premissa é confirmada pela fala
do professor Hélio:

Eu oriento os meninos a acessarem também as videoaulas, porque
às vezes a gente está trabalhando e eu não tenho essa perspectiva
de conseguir passar informação para todos, porque a gente não é
perfeito. Às vezes, a gente não consegue se comunicar com as
pessoas direito. Às vezes a pessoa passa a entender melhor com a
explicação de outro profissional, diferente dele. Eu até oriento os
meninos para entrar, tem muitas aulas de Geografia, assuntos
ligados à atualidade (PROFESSOR HÉLIO).

A partir do enunciado do professor, é possível perceber a visão que Hélio tem
de que em um processo dialógico, nem tudo o que um diz é claramente entendido
pelo outro e que em uma relação dialógica que busca a construção do
conhecimento, este fenômeno deve ser coletivo.
O aluno Lúcio, ao falar sobre o Facebook enquanto instrumento favorável ao
processo de ensino-aprendizagem ressalta um aspecto importante do site que é a
permanência das publicações.
Por exemplo o nosso professor de História, ele deu uma matéria e
pediu para todos os grupos fazerem um trabalho sobre a matéria que
ele está explicando. Então o quê que acontece? Ele pediu para
cada grupo montar um trabalho, não para entregar para ele, mas
para pôr em um slide, postar no grupo para que todos os grupos
tenham acesso. E isso é bacana (LÚCIO, 3º ano).

A aluna Maria Cristina, completa a fala do colega Lúcio dizendo:

É melhor do que só uma apresentação porque quando a gente
estuda para apresentar um trabalho, eu sei a minha parte. Mas às
vezes não presta atenção porque é muito rápido e eu não sei o que
os outros grupos fizeram. Agora, quando todo mundo posta o slide
no grupo, eu vou poder olhar com calma em casa. Então eu acho
que é uma forma interessante (MARIA CRISTINA, 3º ano).

Segundo Recuero (2013), a conversação nos sites de rede social, adquire
características específicas, entre elas a da permanência das interações, no sentido
de que aquilo que foi publicado permanece acessível no site. Essa característica
favorece a capacidade dos usuários de buscarem e replicarem as mensagens nos
grupos.
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Essa possibilidade de retornar ao enunciado dito, publicado é uma
característica que favorece o ambiente dos grupos como um meio de proporcionar o
aprendizado, uma vez que o que é publicado torna-se um registro histórico que fica
no computador e não se perde. Essa vantagem dos grupos do Facebook é
percebida também pelo professor Rodrigo que afirma que

a própria rede social permite isso, levar o conhecimento além do
espaço e do tempo, em qualquer lugar. Qualquer pessoa do mundo
pode ter acesso a isso daqui a dois anos, dez anos. Aí o
conhecimento é isso. Fechado em si mesmo perde o sentido de
existir (PROFESSOR RODRIGO).

Assim, é possível ao aluno visualizar em outros ambientes, que não o escolar
o slide que foi trabalhado, o resumo de um trabalho que foi apresentado em sala de
aula, ou um filme que foi indicado pelo professor ou colegas. Além disso, o
Facebook é um ambiente em que você consegue ter ferramentas que irão permitir
que você poste uma ideia, um pensamento, demonstre um desejo e que daqui
alguns anos você reveja o que postou e avalie a evolução do seu pensamento. A
respeito do assunto, o professor Carlos ilustra comentando:

Eu tenho um aluno que foi reprovado o ano passado em História. E
ele disse que não precisa copiar nada este ano, que ele só presta
atenção, porque ele tem todos os meus slides do ano passado.
Então quer dizer que ele está usando e ele guardou aquilo, e passa
para alguns colegas. Então de alguma forma está sendo divulgado
(CARLOS, professor).

Lima (1999) apresenta uma questão muito relevante sobre a aprendizagem e
a relação com o tempo, quando afirma que

o planejamento não deve ter apenas previsão de situações de
aprendizagem, deve ter também o planejamento do tempo em que
tais situações levarão para serem executadas e depois refletidas,
para que o aluno possa fazer uma elaboração mental e consiga
estabelecer relações, processar a informação, reformular a ação feita
(LIMA, 1999, p.08).

Essa permanência das postagens nos grupos possibilita aos alunos e
professores refletirem, estabelecer relações, processar a informação e construir o
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conhecimento a qualquer momento, e em qualquer lugar, o que é favorecido pela
ubiquidade e mobilidade das tecnologias digitais.
Uma aluna do 3º ano fez uma postagem que ilustra bem a possibilidade que o
ambiente dos grupos proporciona aos professores e alunos de retomarem um
assunto trabalhado em sala de aula.

Postagem feita por uma aluna do 3º
apresentado em sala de aula.

ano refrente a um trabalho

A aluna do 3º ano faz uma postagem de um vídeo que o grupo dela
apresentou em sala de aula, mas pela falta de tempo não foi possível apresentá-lo
todo. Dessa forma, a aluna vale-se do espaço do grupo no Facebook para postar o
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vídeo completo. Um aluno aproveita para solicitar à colega um outro vídeo, o que é
prontamente atendido pela aluna.
Os espaços dos grupos são usados também pelos alunos para troca de
informações e conhecimentos, na busca de resolução dos trabalhos escolares.
Abaixo é possível acompanhar a postagem da aluna Laura, 3º ano, sobre um
texto que foi trabalhado pelo professor de História, Carlos, no ano anterior e que a
aluna acredita que poderá ajudar os colegas a responderem algumas questões de
um exercício avaliativo dado pelo professor de História. O professor Carlos curte a
publicação da aluna, indicando uma confirmação do enunciado feito pela aluna.
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Postagem feita pela aluna Laura, 3º ano

A seguir, outro exemplo de postagem feita pelo aluno Lúcio, do 3º ano,
pedindo aos colegas, durante o período de férias que o ajudem a resolver uma
questão. Três alunos comentam a postagem do colega, entretanto, nenhum ajuda-o
a responder sua questão.
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Postagem feita pelo aluno Lúcio, do 3º ano, solicitando a ajuda dos colegas

A postagem seguinte demonstra a aluna Maria Cristina, do 3º ano pedindo
ajuda sobre uma questão de um trabalho escolar. Os colegas comentam a
postagem, dão sugestões, alguns chegam até a fazer piadas, mas nenhum contribui
com uma real ajuda à colega.
É possível acompanhar ao longo do diálogo o enunciado da Maria Cristina em
resposta a dois comentários anteriores dos colegas, dizendo: “Mimimi eterno”,
demonstrando a decepção da aluna com as recorrentes faltas de colaboração de
alguns colegas.
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Postagem feita pela aluna Maria Cristina, pedindo a ajuda dos colegas sobre uma
questão de um trabalho escolar
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Cada sujeito utiliza o enunciado para imprimir seu ponto de vista, ou seja, as
pessoas falam para serem ouvidas e para terem uma contra palavra num ato
responsivo. Daí emerge o conceito de atitude responsiva ativa, como afirma Bakhtin:
[...] o ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico)
do discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa
posição responsiva: concorda ou discorda dele (total ou
parcialmente), completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc.;
essa posição responsiva do ouvinte se forma ao longo de todo
processo de audição e compreensão desde o seu início, às vezes
literalmente a partir da primeira palavra do falante (BAKHTIN, 2003,
p.271).

A partir desse conceito bakhtiniano de atitude responsiva ativa é possível
compreender a necessidade que os autores das postagens têm de uma resposta
que o atenda em suas necessidades. Acredito que o processo de aprendizagem
seria mais fecundo se houvesse um real comprometimento dos professores e alunos
com uma aprendizagem colaborativa.

Encadeando as ideias

A forma de organização fragmentada dos tempos e espaços escolares da
instituição pesquisada torna-se um empecilho para o sucesso do processo ensinoaprendizagem em sala de aula.

O Facebook aparece nesse cenário como um

importante aliado dos professores, a medida em que eles reconhecem e utilizam o
site como um meio de complementar suas aulas, em um horário extra-classe. O
termo “complemento” foi utilizado várias vezes nos enunciados de professores e
alunos para definir o trabalho nos grupos do Facebook.
Tendo como base essa realidade, os professores fazem postagens nos
grupos referentes aos conteúdos que trabalharam em sala de aula.
Nos espaços dos grupos é possível encontrar essas postagens feitas pelos
professores que se apresentam das duas formas, com ou sem comentários.
Percebo que as postagens que possuem comentários são mais claras em seus
objetivos, favorecendo uma maior interação entre os participantes e um
entendimento recíproco.
Os docentes têm uma preocupação com o direcionamento do trabalho com os
sites de redes sociais, uma vez que estes não foram pensados com uma finalidade
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pedagógica. Acredito, assim como eles, que é preciso ter um direcionamento nos
trabalhos realizados nos grupos do Facebook, onde professores e alunos são
agentes importantes na busca de informações verídicas, sites seguros e conteúdos
educacionais. Entretanto, é preciso também um olhar atento por parte dos docentes
para que o processo de interação não seja prejudicado por um “excesso de cuidado”
do que é postado nos grupos, uma vez que os alunos entendem os espaços dos
grupos não só como um ambiente para troca de informações, mas também como um
espaço de interação.
O fato de nem todos os alunos possuírem um perfil no Facebook torna-se um
empecilho, segundo os professores para um trabalho “mais efetivo” com os alunos.
Concordo com os professores que o trabalho realizado nos grupos do Facebook não
pode servir de instrumento de exclusão dos alunos que não possuem perfil no
Facebook e que não tem acesso à internet. É preciso, contudo, pensar políticas
públicas que realmente atendam a expansão de acesso à internet à toda população,
não só de acesso, mas que a internet tenha um preço acessível à população e uma
qualidade de sinal.
Os alunos percebem o Facebook como um espaço que pode contribuir para o
processo ensino-aprendizagem, à medida em que possibilita a troca de informação,
de conteúdos trabalhados em sala de aula, a postagem de vídeos, videoaulas, etc.
entre professores e alunos e alunos e seus pares. Os espaços dos grupos são
usados também pelos alunos para troca de informações e conhecimentos, na busca
de resolução dos trabalhos escolares.
A possibilidade de retornar ao enunciado dito, publicado é uma característica
que favorece o ambiente dos grupos como um meio de proporcionar o aprendizado,
uma vez que, o que é publicado torna-se um registro histórico que fica no
computador e não se perde. Essa permanência das postagens nos grupos é
percebida por professores e alunos que vêm a possibilidade de refletirem,
estabelecer relações, processar a informação e construir o conhecimento a qualquer
momento, e em qualquer lugar, o que é favorecido pela ubiquidade e mobilidade das
tecnologias digitais.
Entretanto, quase não é possível visualizar um diálogo estabelecido entre os
professores e alunos a respeito dos conteúdos postados. Acredito que o ambiente
dos grupos contribui para o processo de aprendizagem. Mas acredito que este seria
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mais fecundo se as interações entre os participantes fossem maiores. Se
houvessem comentários sobre os conteúdos postados, dúvidas poderiam ser
esclarecidas nesse ambiente virtual, favorecendo não só a relação de interação
entre professor-aluno, mas também provocaria um maior redimensionamento do
tempo e espaço de aprendizagem fora do ambiente escolar.

5.2.4 Para além dos muros da escola: como os grupos do Facebook são
utilizados por professores e alunos do Ensino Médio
O

surgimento

da

internet

em

nossa

sociedade

proporcionou

o

compartilhamento de informações na web de uma maneira mais rápida e prática.
Como consequência, as formas de interação na sociedade contemporânea
mudaram de maneira significativa, a partir da introdução das tecnologias digitais.
Novas possibilidades de interação social surgiram, sendo que os sites de redes
sociais, como o Facebook, se destacam como notórios meios de interação e
difusores de informação no nosso cotidiano.
Recuero (2000) ao falar sobre os difusores de informação em nossa
sociedade, ao longo dos tempos, lembra que nenhum meio de comunicação foi tão
poderoso e causou tantas e tão profundas modificações na sociedade quanto a
escrita. A televisão mostra aquilo que não podemos ver fisicamente, mas através
dela, como uma extensão de nossos olhos. O rádio trouxe as notícias das quais não
tínhamos conhecimento, como uma extensão dos nossos ouvidos. O telefone nos
permitiu levar a voz a uma distância infinitamente maior do que jamais se havia
pensado. Mas a Internet, no entanto, através da Comunicação Mediada por
Computador, proporcionou a extensão de várias capacidades naturais. Não apenas
podemos ver as coisas que nossos olhos naturalmente não veem. Podemos interagir
com elas, tocá-las em sua realidade virtual, construir nosso próprio raciocínio não
linear em cima da informação, ouvir aquilo que desejamos, conversar com quem não
conhecemos. Fundamentalmente, podemos interagir com o que quisermos.
Entretanto, é preciso destacar que as relações estabelecidas nos sites de
redes sociais são produtos de nossas próprias intenções e propósitos, ou seja, a
forma como nos apropriamos desses sites, os usos que deles fazemos, reinventam
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e ressignificam constantemente suas características. Não podemos nos esquecer
que somos sujeitos históricos e sociais que interagem uns com os outros na rede.
Ao fazer uma postagem em um grupo no Facebook, o sujeito tem uma
intencionalidade. Com este ato de compartilhar uma postagem, ele quer dizer
alguma coisa, quer passar uma mensagem, quer mostrar quem é, o que pensa,
quais são suas concepções de mundo e de vida, seu estado de espírito, suas
preferências e identificações com bens culturais ou valores ideológicos constituídos
pela interação entre os usuários da rede. A interlocução é carregada de sentido
ideológico. Bakhtin (Volochínov) (2006) afirma que “a palavra está sempre carregada
de um conteúdo ou de um

sentido ideológico vivencial. É assim que

compreendemos as palavras e somente reagimos àquelas que despertam em nós
ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida” (BAKHTIN (VOLOCHÍNOV), p.
97). Compreendo que os compartilhamentos que acontecem nos sites de redes
sociais são enunciados lançados por um sujeito a outros com a intenção de causar
uma resposta, uma reflexão, um julgamento. Assim, esse ambiente virtual é propício
ao embate de opiniões, julgamentos de valores, concordância ou não sobre
determinado assunto, ou seja, é um ambiente carregado de valores ideológicos.
A popularização dos sites de redes sociais acabou acontecendo a medida em
que foram fazendo parte do dia a dia das pessoas, a ponto de ser incorporada no
cotidiano de suas práticas de comunicação. Progressivamente, as relações
estabelecidas na sociedade foram levadas também para o mundo virtual, a ponto
dos assuntos ocorridos na sociedade e no ciberespaço se entrecruzarem.
Nesse sentido, a Educação, enquanto uma importante peça de transformação
social, não poderia ficar de fora dessa relação estabelecida entre o mundo real e o
virtual. Paulo Freire (1991, p. 84) ao entender a educação como instância da
sociedade afirma que “a transformação da educação não pode antecipar-se à
transformação da sociedade, mas esta transformação necessita da educação”.
Como consequência dessa relação, o uso dos sites de redes sociais acaba por
entrelaçar-se com a Educação e com vida em sociedade.
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A Educação e a vida entrelaçadas nos enunciados de professores e alunos nos
grupos do Facebook

A comunicação é indispensável para os seres humanos, pois é através dela
que tomamos consciência do nosso eu, enquanto seres incompletos, que precisam
um dos outros para viver e sobreviver. Nós nos comunicamos através da escrita, da
oralidade, por gestos, sons, expressões fisionômicas, etc. Tais manifestações são,
segundo Bakhtin (2003), bastante diversificadas, pois estão relacionadas às muitas
esferas da atividade humana.
Machado (2005) em um de seus textos cita Bakhtin que afirma: “a linguagem
participa na vida através dos enunciados concretos que a realizam, assim como a
vida participa da vida através dos enunciados”. Bakhtin (2003) apud Machado (2005,
p. 156). Para Bakhtin, a linguagem permeia toda a vida social. Ao tratar do uso da
língua nas atividades humanas, o autor indica que

todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam,
estão sempre relacionadas com a utilização da língua. Não é de
surpreender que o caráter e os modos dessa utilização sejam tão
variados como as próprias esferas da atividade humana [...] A
utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e
escritos), concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou
doutra esfera da atividade humana. O enunciado reflete as condições
específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas [...] cada
esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente
estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do
discurso (BAKHTIN, 2003, p. 261).

Bakhtin (2003) diz que ao nos comunicarmos, falamos e escrevemos através
de gêneros do discurso. Segundo o autor, tais gêneros nos são dados “quase da
mesma forma com que nos é dada a língua materna, a qual dominamos livremente
até começarmos o estudo da gramática” (BAKHTIN, 2003, p. 282).
Os gêneros discursivos não são criados pelos falantes a cada vez que
pronunciam um discurso, mas são transmitidos social e historicamente. Dessa
forma, os falantes contribuem tanto para sua preservação, como para sua
permanente transformação e renovação. Por isso, Bakhtin afirma que os gêneros do
discurso são formas “relativamente estáveis” de enunciados.
O ato da fala se diversifica a partir da intenção do locutor, além disso, os
gêneros se modificam para atenderem às necessidades da sociedade, devido ao
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aparecimento de novas esferas de atividades humanas, com finalidades discursivas
específicas. Devido a essa diversificação, Bakhtin classificou os gêneros em
primários e secundários.
Os gêneros primários relacionam-se às situações comunicativas cotidianas,
espontâneas, informais e imediatas, como o bilhete, o diálogo cotidiano. Os gêneros
secundários,

geralmente

mediados

pela

escrita,

aparecem

em

situações

comunicativas mais elaboradas e complexas, como o romance, as teses científicas,
os artigos publicados em revistas científicas, os livros e capítulos de livro etc. Para
Bakhtin (2003), tanto o gênero primário quanto o secundário possuem a mesma
essência, uma vez que ambos são compostos por fenômenos da mesma natureza,
os enunciados verbais. Portanto:

Não há razão para minimizar a extrema heterogeneidade dos
gêneros do discurso e a consequente dificuldade quando se trata de
definir o caráter genérico do enunciado. Importa, nesse ponto, levar
em consideração a diferença essencial existente entre o gênero de
discurso primário (simples) e o gêneros do discurso secundário
(complexo). Os gêneros secundários do discurso - o romance, o
teatro, o discurso científico, o discurso ideológico, etc. – aparecem
em circunstâncias de uma comunicação cultural mais complexa e
relativamente mais evoluída, principalmente escrita: artística,
científica, sociopolítica. Durante o processo de sua formação, esses
gêneros secundários absorvem e transmutam os gêneros primários
(simples) de todas as espécies, que se constituíram em
circunstâncias de uma comunicação verbal espontânea. Os gêneros
primários, ao se tornarem componentes dos gêneros secundários,
transformam-se dentro deles e adquirem uma característica
particular: perdem sua relação imediata com a realidade existente e
com a realidade dos enunciados alheios... (BAKHTIN, 2003, p. 281).

Um exemplo da diversificação dos gêneros é a progressiva substituição da
carta, um meio de comunicação bastante utilizado em épocas passadas, pelo e-mail
e atualmente pelo Whatzapp, haja vista que a sociedade demonstra uma
necessidade cada vez maior de agilidade na transmissão das informações. Nesse
sentido, o que há são modificações, atualização do gênero carta para atender
melhor a sociedade, pois este gênero não deixou de existir. A este respeito Bakhtin
diz que:

Cada esfera conhece seus Gêneros, apropriados à sua
especificidade, aos quais correspondem determinados estilos. Uma
dada função (científica, técnica, ideológica, oficial, cotidiana) e dadas
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condições, específicas para cada uma das esferas da comunicação
verbal, geram um dado gênero, ou seja, um dado tipo de enunciado,
relativamente estável do ponto de vista temático, composicional e
estilístico (BAKHTIN, 2003, p. 284).

Por ter sua origem em uma base social, histórica e cultural os gêneros do
discurso não podem ser pensados fora da dimensão do espaço e do tempo, e por
isso irão sofrer modificações ao longo dos anos.
Na atualidade, o uso da internet vem criando uma forma específica de
comunicação nesse espaço virtual, transformando alguns gêneros do discurso como
por exemplo os utilizados nos sites de redes sociais. Este espaço de interação
possui peculiaridade própria como a replicação de expressões, imagens, piadas que
são espalhadas na rede de forma epidêmica.
Para Recuero (2009), corroborando com a ideia de Bakhtin (2003), que afirma
que as palavras são carregadas de ideologia, a autora diz que as pessoas não
divulgam informações de forma aleatória nos sites de redes sociais, mas a partir da
percepção de valores contidos na informação.
Assim, para compreender os sentidos construídos nos enunciados dos
professores e alunos nos grupos do Facebook, é preciso entender que as palavras
estão inseridas num contexto, apresentando um juízo de valores, identificando não
apenas um estilo, mas sobretudo características ideológicas.
A observação dos espaços dos grupos no Facebook mostra que professores
e alunos fazem postagens relacionadas à assuntos presentes em seus cotidianos
fora e dentro do ambiente escolar. Para isso, utilizam-se de gêneros discursivos
como charges, memes, mensagens, reportagens e anúncios de eventos,
relacionando Educação e vida.
Os memes51 são um recurso muito utilizado pelos alunos. Pude observar que
eles em geral são usados para tratar da relação dos alunos com o ambiente escolar.
A seguir, é possível acompanhar a postagem de uma aluna do 2º ano, que através
de um meme tenta retratar sua relação com a escola.

51

O termo meme foi cunhado por Richard Dawkins em 1978. Ele utilizou esse termo por conceber o
meme como algo que se replica no tempo e no espaço. Dentro dos sites de redes sociais os memes
podem ser frases, vídeos, desenhos ou expressões geralmente criados por usuários comuns e que
são transmitidos de forma epidêmica. Para saber mais: FONTANELLA, Fernando. O que é um meme
na Internet? Proposta para uma problemática da memesfera. 2009. Disponível em:
http://www.abciber.com.br/simposio2009/trabalhos/anais/pdf/artigos/2_entretenimento/eixo2_art18.pdf
> Acesso em out. 2016.
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Postagem feita por uma aluna do 2º ano expressando sua relação com a
escola.

O humor desse meme está em comparar a escola com uma prisão. Dessa
forma, a aluna se sente voltando para a prisão ao terminar o intervalo.
A postagem do aluno Lúcio do 3º ano, assim como na postagem anterior,
retrata a relação dos alunos com a permanência dentro da escola.
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Postagem feito pelo aluno Lúcio do 3º ano referente a relação dos
alunos com a permanência deles dentro da escola.

A partir da postagem é possível perceber que a mensagem que o aluno quer
passar é a da alegria que ele e seus colegas de sala de aula sentem quando um
professor não comparece para dar aulas, possibilitando assim aos alunos ficarem
ociosos naquele horário ou irem embora para casa mais cedo.
A frase “entendedores entenderão”, considerada também um meme, é usada
após alguma frase em que o que foi dito não é claro para todo mundo que leu,
somente para os que entendem do assunto.
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Nas duas postagens acima, tirando o fator humorístico, e lembrando de que
todo enunciado é carregado de um juízo de valores, é importante refletirmos sobre a
imagem que os alunos vêm construindo da instituição escolar. Acredito que muitos
jovens tem uma concepção tão distante da escola pensada por Paulo Freire, como
um espaço de ensino e aprendizagem, lugar onde reflexões, debates de ideias e
soluções surjam da organização popular, para o povo e com o povo, onde haja uma
prática educativa de

uma escola democrática em que se pratique uma pedagogia da
pergunta, em que se ensine e se aprenda com seriedade, mas em
que a seriedade jamais vire sisudez. Uma escola em que, ao se
ensinarem necessariamente os conteúdos, se ensine também a
pensar certo (FREIRE, 1991, p. 24).

É preciso, pois, que a comunidade escolar repense o seu fazer pedagógico,
deixando de ser a escola um local de prisão, onde os alunos são a todo momento
vigiados, não tendo autonomia para ir e vir dentro do espaço escolar, precisando
pedir permissão para falar, ir ao banheiro, sendo que o diálogo é visto como ameaça
à ordem.
Para isso, torna-se necessário aproximar a prática escolar da visão que
Paulo Freire tem, de um local privilegiado à libertação, possibilitando o debate
alicerçado no diálogo, visando a compreensão e buscando escrever uma história de
mudanças e transformações.
A postagem a seguir mostra a dinâmica que os alunos criam dentro das
escolas ao realizarem a divisão das tarefas em grupo. O que deveria ser visto pelos
alunos como uma oportunidade de compartilhar o conhecimento, a realização de um
trabalho colaborativo, acaba por se tornar em divisão de tarefas, nem sempre
equivalentes, como demonstrado em um meme postado por um aluno do 2º ano. É
interessante observar o comentário de reprovação feita pela professora Leila,
dizendo: “uma pena que seja assim. ”
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Postagem feita por um aluno do 2º ano demonstrando como acontece a divisão
das tarefas em trabalhos organizados em grupos

O trabalho em grupo proporciona o conhecimento através do diálogo,
favorecendo a aprendizagem mútua das relações sociais, afetivas e cognitivas dos
alunos. Madalena Freire (1996) ao referir-se sobre a importância do trabalho em
grupo diz:

Aprendemos a ler, construindo novas hipóteses na interação com o
outro. Aprendemos a escrever, organizando nossas hipóteses na
interação com as hipóteses do outro. Aprendemos a refletir,
estruturando nossas hipóteses na interação e na troca com o grupo.
A ação, a interação e a troca movem o processo de aprendizagem
(FREIRE, 1996, p. 07).
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É imprescindível que haja um diálogo franco entre professores e alunos,
visando a compreensão mútua da verdadeira função dos trabalhos em grupos no
ambiente escolar. Que estes sejam vistos realmente como uma oportunidade de
crescimento coletivo, de partilha do conhecimento e uma estratégia poderosa de
aprendizagem a partir da interação.
Em contrapartida, uma aluna do 2º ano fez uma postagem de um meme,
destacando o valor que tem uma biblioteca.

Postagem feita por uma aluna do 2º ano direcionada à
professora de Língua Portuguesa.
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A postagem, que é direcionada à professora de Língua Portuguesa, recebe o
comentário da referida docente dizendo: “hahaha, isso mesmo! Quem gosta de ler
se torna mais interessante”, reafirmando a mensagem que a aluna quis passar.
O meme a seguir retrata o cotidiano escolar a partir de enunciados que são
proferidos pelos alunos dentro das salas de aula. Destaque para o comentário do
aluno Gabriel, do 3º ano quando fez a postagem: “Um dia eu vou sentir falta disso
tudo”.

Postagem de frases ditas em sala de aula, feita pelo aluno Gabriel, do
3º ano.

Os enunciados contidos no meme representam as vozes dos alunos em sala
de aula, pois essas frases são comumente repetidas por eles diversas vezes durante
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o período escolar. Os alunos que muitas vezes são silenciados dentro das salas de
aula, em nome da “disciplina” da turma, se veem representados nesses enunciados,
que são pequenos comentários ou perguntas permitidas em sala de aula.
A postagem a seguir foi feita por um aluno do 2º ano. O meme utiliza-se de
figuras heroicas chamadas Power Rangers52, que fizeram muito sucesso no início da
década de 90.

Postagem feita por um aluno do 2º ano referente ao
comportamento dos alunos quando se lembram de uma
resposta certa na prova.

O aluno, ao fazer essa postagem, demonstra nas entrelinhas que teve a
preocupação em empenhar-se na prova, uma vez que mesmo de forma tardia
consegue lembra-se da resposta certa da questão avaliada. Pela expressão corporal
dos heróis, quando isso acontece, ele fica chateado.
52

Power Rangers é uma franquia da empresa Saban Entertainment, composta por séries de televisão
infanto-juvenis,
filmes,
histórias
em
quadrinhos
e
brinquedos.
Fonte:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Power_Rangers. Acesso em fev. 2016.
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Um outro exemplo do fracasso que os alunos sentem diante do insucesso nas
avaliações escolares é demonstrado a partir do meme postado pelo aluno Lúcio do
3º ano.

Postagem feita pelo aluno Lúcio demonstrando como ele se sente diante do
fracasso nas avaliações escolares.

Tais postagens contribuem para a reflexão sobre a forma como vem sendo
transmitidos os conteúdos em nossas escolas brasileiras. Lembro as palavras de
Paulo Freire (1994) que afirma que

Ensinar não é transferir conteúdo a ninguém, assim como aprender
não é memorizar o perfil do conteúdo transferido no discurso vertical
do professor, a aprendizagem não se dá pela transferência de
conteúdo, mas por interação, que é o caminho da construção
(FREIRE, 1994, 134).

As avaliações também precisam ser vistas no ambiente escolar como uma
forma de aferir o aprendizado do aluno, buscando caminhos e estratégias para
novas estratégias de ensino-aprendizagem e não somente como um instrumento
com um fim em si mesmo, utilizado somente como uma forma de coerção e aferição
da aprendizagem. Nas palavras de Moretto (2001, p. 68):
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Cabe aqui uma reflexão sobre o conceito de 'erro'. No contexto
escolar, normalmente o erro é considerado um mal a ser eliminado a
qualquer preço. Os erros são assinalados com cores vermelhas,
muitas vezes com uma 'cruz' (X) em caneta vermelha para ficar bem
evidente. Nem sempre se busca a razão do erro. Muito menos se faz
dele um ponto de partida para a busca do acerto.

O ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) vem ocupando hoje um papel
preponderante na organização curricular dentro das escolas de Ensino Médio,
tornando-se um balizador dos conteúdos a serem ensinados e aprendidos, além de
ter mudado a forma de avaliação. A partir de 2009, o exame passou a ser visto como
a porta de entrada para as Universidades do país. Denominado a partir de então de
Novo ENEM, o exame passa a substituir o vestibular tradicional e a escola, enquanto
instituição social, passa a cumprir um importante papel na vida dos jovens
estudantes do Ensino Médio. O professor Cassemiro Campos ao discorrer sobre a
relação entre a escola e as exigências do Novo ENEM afirma que:
Para a escola adotar no ensino médio os pressupostos que definem
o Novo ENEM, enquanto processo de avaliação, deve considerar a
renovação do seu projeto político-pedagógico para a escola, pois, a
reestruturação do currículo na perspectiva da redefinição do
processo didático, o planejamento, o ensino, a aprendizagem e a
avaliação são elementos interligados enquanto unidade do
pedagógico (CAMPOS, on line, p.11).

A escola a partir dessa perspectiva, precisa valorizar as experiências comuns
da vida e da organização do conhecimento. Neste sentido, para seguir o espírito dos
preceitos legais à luz das políticas destinadas ao Ensino Médio, a escola deve fazer
interagir trabalho – ciência e cultura.
Diante desse novo cenário apresentado pelo ENEM às escolas de Ensino
Médio, o exame foi um tema bastante discutido entre os professores e alunos no
espaço dos grupos. Os professores trataram do assunto, geralmente, informando
datas de inscrição, postando links para simulados das avaliações, dicas de
conteúdos que são recorrentes nas avaliações. Abaixo seguem alguns exemplos de
postagens feitas por professores sobre o tema das avaliações do Ensino Médio.
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Postagem contendo questões do ENEM feita pelo professor Rodrigo.

O exemplo acima mostra uma postagem feita nas turmas de 3º ano, pelo
professor Rodrigo, de um link que dá acesso às questões de Sociologia, disciplina
que o professor leciona, que foram utilizadas nas avaliações do ENEM entre os anos
de 2009 a 2012.
Outra postagem do professor Rodrigo lembra aos alunos que ainda dá tempo
para fazer as inscrições das avaliações do ENEM.
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Professor Rodrigo alertando os alunos do 3º ano sobre o prazo de inscrição no
ENEM.

No post a seguir, é possível visualizar que a aluna Emília divulgou
informações sobre alterações na organização do ENEM, à pedido da professora de
Língua Portuguesa.
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Post feito pela aluna Emília, do 3º ano, a pedido da professora de Língua
Portuguesa sobre modificações no ENEM

O ENEM é um tema bastante discutido entre os alunos, que, assim como os
professores, fazem postagens sobre prazos de inscrições, dicas de conteúdos,
divulgam links de simulados das avaliações. Entretanto, além de todas essas
informações, os alunos também se utilizaram de memes para enunciar suas
relações com o exame, como pode ser acompanhado nas postagens abaixo.
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Meme postado pelo aluno Lúcio, 3º ano, demonstrando a cobrança de sucesso
dos pais em relação às avaliações do ENEM.

A postagem acima traz como enunciado a preocupação que os pais
tem com o sucesso de seus filhos nas avaliações do ENEM, uma vez que isso
é a condição para a entrada deles no Ensino Superior. Assim, o momento do
ENEM vem sendo visto por muitos alunos e seus pais com grande
expectativa, uma vez que esse exame pode determinar o destino do aluno em
sua vida profissional futura.
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É possível observar o comentário feito pelo aluno no início da
postagem ao dizer: “ né, hahah” ,demonstrando nas entrelinhas que ainda não
se encontra preparado para o exame.

Postagem feita pelo aluno Lúcio, 3º ano, sobre o andamento de seus
estudos para o ENEM.

Além da postagem anterior, o aluno Lúcio fez outra postagem sobre o tema
do ENEM, afirmando que apesar de faltar um mês para o exame, ele se encontra
atrasado em seus estudos.
O ENEM provocou mudanças na prática pedagógica e nas formas de avaliar
das escolas e de educadores, desde que este deixou de ser apenas uma avaliação
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de desempenho do Ensino Médio e passou a ser em 2009 um meio de acesso à
Educação Pública Superior, fazendo com que as escolas adotem um currículo
voltado somente para aquilo que as avaliações externas medem.
Magda Soares (2012) faz uma crítica à forma como as escolas vem
conduzindo os rumos do processo ensino-aprendizagem a partir dos exames
nacionais de avaliação da educação básica, no seguinte sentido:
Temos avaliações externas nacionais como o Sistema de Avaliação
da Educação Básica (SaeB) [...] Ora, instrumentos de avaliação só
podem ser feitos com base num currículo. Mas não existe um
currículo no Brasil! Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e
outros documentos que se propõem a ser orientações curriculares
são mais uma conversa com os professores, não uma definição clara
das habilidades a desenvolver ao longo de cada etapa de ensino. Há
provas externas para avaliar o que foi desenvolvido, mas os
professores não sabem previamente o que espera que seja
desenvolvido! [...] Por causa da pressão que resultados de
avaliações externas exercem sobre as escolas, o que está definindo
o currículo no Brasil são elas, o que é absolutamente inadequado
pedagogicamente. Os professores passam a ensinar só aquilo que
as avaliações externas medem, que é apenas uma pequena e parcial
amostra daquilo que as crianças precisam desenvolver e aprender
(SOARES, 2012, p. 12).

O professor Rodrigo, em entrevista individual, também fala sobre o ENEM e
como este vem balizando o processo ensino-aprendizagem dentro das escolas.
Sobre isso ele diz:

O que a gente pode ser crítica sobre esse assunto, que daria uma
outra entrevista, mas é opção da escola, é deliberado pela direção da
escola que a partir deste ano tenhamos como foco o ENEM, no
Ensino Médio. Dessa forma, vira uma coisa assim de produção. O
foco são os simulados, valendo pontos. Tirando todo o stress que
isso causa, de um lado é bom porque historicamente essas turmas
da escola pública foram excluídas da Universidade e agora estão
conseguindo entrar. Só que do outro lado a gente perde o potencial
que a escola teria em outras áreas. O potencial criativo da escola fica
deixado de lado pelo motivo do exame. O exame não tem nada de
criativo, é uma reprodução de conteúdo. A escola tem um potencial
muito grande. Acho que tem muita coisa que é pouco usada.
(PROFESSOR RODRIGO, entrevista individual).

É possível compreender pela fala do professor como as escolas e os
docentes encontram-se perdidos entre o “ensinar para a vida” e “ensinar para as
avaliações”. O professor completa:
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É algo que tem um peso cada vez maior, muito grande. Mas a
escola também não precisa organizar seu currículo com finalidade de
exames. Só que o argumento que se tem, é o de que a gente fica
muito defasado em relação aos colégios particulares que fazem isso
deliberadamente, uma vez que tem uma autonomia muito maior de
se organizarem. Então a gente tem que correr atrás disso aí. Mas eu
penso: “Será que temos mesmo?” (PROFESSOR RODRIGO,
entrevista individual).

E será que temos mesmo? Não sei, não tenho uma verdade sobre o assunto,
mas o que sei é que acredito numa escola onde
a educação esteja – em seu conteúdo, em seus programas e em
seus métodos – adaptada ao fim que se persegue: permitir ao
homem chegar a ser sujeito, construir-se como pessoa, transformar o
mundo, estabelecer com os outros homens relações de
reciprocidade, fazer a cultura e a história” (FREIRE, 1980, p. 39).

Outros dois temas que sempre são foco das mídias e que foram também
tratados pelos alunos são os vazamentos de questões do ENEM e o fato dos alunos
que não conseguem realizar as provas devido ao atraso para chegarem aos locais
de prova.
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Postagem feita por um aluno do 3º ano sobre possíveis fraudes nas provas do
ENEM.
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O aluno do 3º ano demonstra sua preocupação com possíveis vazamentos de
informações nas provas do ENEM. Uma colega de classe tranquiliza o aluno
afirmando: “Acredita nisso não sô, todo ano eles fazem isso hahaha o jeito é esperar
e seja o que Deus quiser”. A fala da aluna demonstra que as notícias de vazamentos
de informações do exame são recorrentes, embora nem sempre comprovadas.

Postagem feita pelo aluno Mário, 3º ano sobre os atrasos ocorridos nos dias do
ENEM.

A partir desse meme o aluno Mário, do 3º ano, procura, de forma irônica,
refletir sobre os atrasos dos alunos para chegarem nos locais de provas do ENEM.
Para isso, fez o uso de um meme que mostra um paralelo entre a imagem de jovens
que dormem na fila para conseguirem assistir a um show, mas que perdem o horário
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das provas do ENEM, por considerarem o exame menos importante do que assistir a
um show.
A questão política é também assunto tratado por professores e alunos nos
grupos do Facebook. É possível observar isso pelas postagens a seguir.

Aluno Mário, 3º ano fez uma postagem de cunho político e usa o meme
“curta e compartilhe” para conseguir adeptos ao seu protesto.

O meme que traz a fala do então Ministro da Fazenda: “Todo mundo está
disposto a pagar um pouco mais de imposto”, e com ela o protesto das pessoas que
não concordam com esse enunciado. Para isso, usa da estratégia da frase, “se você
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não está disposto a pagar mais impostos, curta e compartilhe”. O uso do termo
“curta e compartilhe”, que é também considerado um meme nas redes sociais, indica
que a pessoa apoía determinado protesto.
As duas postagens a seguir, mostram uma brincadeira feita por um aluno do
3º ano com o professor Carlos. Pelos comentários nas postagens é possível
perceber o posicionamento político partidário do professor. Em nenhuma das
postagens é possível visualizar comentários do professor.

Postagem feita por um aluno do 3º ano de cunho político, direcionado ao
professor Carlos.
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Postagem feita por um aluno do 3º ano de cunho político, direcionado ao
professor Carlos

O tema da política partidária vem nos últimos tempos tomando um grande
espaço de discussão nos sites de redes sociais, sendo que dois partidos principais,
um considerado de direita e outro de esquerda, dividem a opinião pública.
Recuero e Rabassa (2015) reconhecem os sites de redes sociais como
importantes espaços de discussões políticas partidárias ao afirmar que:

Com a evolução da comunicação para os meios online, a política
também foi agraciada com um novo meio para atuar e conquistar
partidários. Os partidos políticos aproveitam este espaço para
estreitar seus laços com os eleitores e deliberar propostas e opiniões
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para um grande público. Este é um espaço onde os políticos podem
se expor e mostrar tudo que desejam fazer em um futuro mandato, e
ainda, é um ótimo local para interação entre os usuários (RECUERO
E RABASSA, 2015, p. 06).

Entretanto, as redes sociais vêm sendo utilizadas não só pelos candidatos,
mas também pelos usuários com discursos diretos de agressividade, onde se
acusam entre si, criam discussões políticas na internet que chegam ao desgaste das
relações sociais. Talvez seja esse um dos motivos pelo qual o professor não
respondeu ao aluno em nenhuma das postagens.
Os alunos ao falarem do posicionamento político de professores e alunos
dentro e fora de sala de aula, acreditam que os professores são, de certa forma,
inibidos a se posicionarem politicamente. Maria Cristina, aluna do 3º ano afirmou
durante nosso encontro no grupo focal que:

O professor em sala de aula é mais cobrado a ter uma postura
neutra, penso que o professor em sala de aula acredita que se ele
tomar uma postura política, ele vai perder a moral dele dentro de sala
de aula e criar confusão (MARIA CRISTINA, 3º ano).

A aluna Laura, também do 3º ano que compartilha do pensamento da aluna
Maria Cristina, acrescentou:

Tem professor que tenta ser mais neutro, não dar opinião, mas no
Facebook a gente consegue ver a visão política do professor, a gente
já consegue deduzir como é a sua personalidade, pois dentro de sala
de aula ele é muito superficial (LAURA, 3º ano).

Mas, quando se refere ao posicionamento político dos alunos, Guilherme,
aluno do 1º ano diz:

Eu acho que a rede social favorece isso, da pessoa conseguir se
posicionar mais a vontade do que dentro de uma sala. Isso mais no
caso do professor. Alunos em sua grande maioria, conseguem ter o
mesmo posicionamento, dentro de sala e no Facebook. Nós não
sofremos retaliação (GUILHERME, 1º ano).

O que se percebe pelos discursos dos alunos é que se espera que o
professor seja um ser apolítico dentro das escolas. Entretanto, quando pensamos
em um ser político, não podemos reduzi-lo à política partidária, a siglas, só e

244

simplesmente, pois o posicionamento político, ainda que partidário carrega consigo
concepções sociais, econômicas, educacionais.
Paulo Freire (1994) afirma que a educação é uma prática política tanto quanto
qualquer prática política é pedagógica. Não há educação neutra. Toda educação é
um ato político. Assim, a educação deve ser vista como o ato de pensar e ensinar. O
diálogo é fundamental no sentido de aprender a pensar, favorecendo a busca da
transformação-reinvenção da realidade a partir da ação-reflexão humana.
Portanto, é muito difícil para o sujeito, seja ele professor ou aluno, não se
posicionar politicamente, pois ser político é assumir-se no mundo. Por isso, torna-se
tão importante professores e alunos construírem juntos conhecimentos tendo como
horizonte um projeto político de sociedade.
Uma outra estratégia de comunicação utilizada por professor e alunos nos
grupos do Facebook são as reportagens. Com a possibilidade de se postar uma
reportagem no Facebook, o acesso à informação passa de uma forma vertical para
uma horizontalidade, a medida em que expande o poder de distribuição da
mensagem, atingindo mais gente, de forma mais rápida. Segundo Recuero (2009,
p.15):

A mudança está na horizontalizarão do processo de constituição das
mídias que, ao contrário da chamada mídia de massa, distribuiu o
poder de distribuição da mensagem. Essa revolução, que ensaia os
passos mais significativos com o surgimento dos blogs (e a
consequente popularização da produção e publicação de conteúdo
na web, instituindo o que O'Relly vai chamar de Web 2.0), vai atingir
mais gente de forma mais rápida com os sites de rede social (que
vão publicizar as redes sociais e manter conexões que funcionam
como canais de informação entre os atores) e com apropriações
destes sites.

A informação, antes restrita a jornais e revistas, e a uma pequena parcela da
sociedade, passa a ser oferecida a toda a população de forma mais democrática ,
uma vez que independente da classe social o sujeito terá acesso à informação
digital. Além disso, é possível aos sujeitos dialogarem com os editores dos jornais e
revistas eletrônicos, trocar ideias com outros leitores e expor sua opinião.
A seguir, é possível acompanhar uma postagem feita por uma aluna do 2º ano
de uma reportagem sobre o fato ocorrido em abril de 2015, no Estado do Paraná,
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onde políciais entraram em confronto com os professores, deixando 200 professores
feridos53.

Postagem feita por uma aluna do 2º ano sobre o confronto entre políciais
e professores.
53

Para
saber
mais
sobre
a
reportagem
abaixo,
acessar:
https://www.facebook.com/capitalinicial/photos/a.180001178688738.39163.109646009057589/93768
7046253477/?type=1&theater
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Tal fato criou uma comoção nacional, ao presenciarmos professores
apanhando de policiais durante uma manifestação contra alterações na previdência.
A aluna, em seu enunciado diz: “Sei que ninguém tem nada haver com isso,
mas me doi ver o que esta acontecendo lá! Tal afirmação é replicada por dois
professores. O professor Rodrigo diz: “Todos nós estamos implicados nisso.
Barbárie.” A professora Leila comenta: “A gente tem sim, (nome da aluna) tudo a ver
com isso”. Ainda é possível visualizar o comentário de um aluno que afirma: “É uma
pena isso não repercurtir tanto quanto uma partida de futebol”, fazendo uma alusão
ao fato de muitos brasileiros se importarem mais com o esporte do que com os fatos
reais de seu país.
Gadotti (2003) ao distinguir o professor do educador, lembra que a profissão
docente passou por várias modificações com o advento do utilitarismo e que aos
poucos a pessoa passou a ser definida pela sua produção, sendo que a identidade
foi engolida pela função. Isto se tornou tão arraigado que, quando nos perguntam o
que somos, inevitavelmente respondemos o que fazemos. Assim, para o autor, o
professor

é funcionário de um mundo dominado pelo Estado e pelas empresas.
É uma entidade gerenciada, administrada segundo a sua excelência
funcional, excelência esta que é sempre julgada a partir dos
interesses do sistema. Freqüentemente o educador é mau
funcionário, porque o ritmo do mundo do educador não segue o ritmo
do mundo das instituições (GADOTTI, 2003, p.68).

Em uma sociedade onde somos reconhecidos pelo número do CPF
(Cadastro de Pessoa Física) ou pelo MaSP (Matrícula do servidor público), torna-se
cada vez mais necessário resguardarmos nossa subjetividade, nos reconhecendo
enquanto sujeitos marcados por uma história, com sonhos a serem realizados. Sem
reduzir a discussão em terminologias entre o uso das palavras “professor” ou
“educador” acredito que mais importante é o reconhecimento da profissão de
professor não como um ofício, ou por amor. Esses são sim ingredientes importantes
para todas as profissões. Mas o professor é acima de tudo um profissional que
estudou, se formou para ocupar tal profissão e isso precisa ficar claro em nossa
sociedade e principalmente para seus dirigentes.
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Por acreditarem na necessidade de um comprometimento político, econômico
e social junto aos alunos é que os professores pesquisados postaram sobre fatos
polêmicos, discutidos tanto em sala de aula quanto na sociedade e nos espaços dos
grupos do Facebook. A professora Leila afirmou sobre o papel do professor
enquanto um mediador das reflexões dos alunos sobre determinado assunto quando
disse que:

Ser professor é um ato político, porque você tem que lidar com um
enfrentamento diário. Todo dia um aluno vai dizer uma barbárie.
“Tem que prender menor mesmo, porque é tudo bandido. ” “Bandido
bom, é bandido morto”. Porque nas aulas de Português, como a
gente tem uma interação boa, aparece muito isso na minha sala de
aula. Aquela opinião que vem atravessada, seja um aluno que uma
vez falou que realmente o Hitler era um gênio e que realmente a raça
branca é a raça ariana, é a raça pura. Então assim você tem que
lidar com isso diariamente (LEILA, entrevista individual).

Concordo com Leila quando diz que ser professor é um ato político, pois
numa sociedade marcada por tantas diferenças, tantas injustiças, não há como o
professor ser neutro. Calar o professor seria o mesmo que colocar mordaças em
nossas escolas, impedindo professores e alunos de lerem o mundo e a exercer a
própria liberdade de educar.
O professor Rodrigo num posicionamento crítico, lembra do papel social que
o professor tem enquanto formador de opinião, dizendo que:
A gente não pode ver e não tentar fazer alguma coisa que leve pelo
menos a uma reflexão. Não que você vai mudar a concepção da
pessoa, mas você enquanto educador precisa pelo menos levar a
pessoa a refletir sobre o assunto. É o respeito à pessoa enquanto ser
humano (PROFESSOR RODRIGO).

Ao ler sobre os depoimentos dos professores remeto-me ao projeto de Lei nº
867, de 2015, mais conhecido como “Programa Escola sem partido”. 54 Tal programa,
proposto pela Câmara do Deputados apresenta como um de seus princípios a
neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Como conceber a ideia da
retirada do pensamento crítico, da problematização e da possibilidade de se
democratizar a escola? Como privar ainda mais esse espaço de partilhas e
54

Para conhecer o programa na íntegra acessar: http://www.camara.gov.br/sileg/integras/
1317168.pdf
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aprendizados que ainda é tão fechado, que começa a ter uma abertura para o
diálogo? Gadotti (2003) ao referir-se ao professor enquanto educador afirma que:

Todo professor é, por função, educador. [...] o educador é um
intelectual dirigente, orgânico. Numa sociedade dividida, ele não é
neutro. Numa perspectiva emancipadora, o educador é um intelectual
orgânico das classes populares, a favor dos interesses das pessoas
que necessitam de educação (GADOTTI, 2003, p.68).

É por acreditar em suas funções enquanto educadores que os professores
trataram de assuntos polêmicos em sala de aula e aproveitaram os espaços dos
grupos no Facebook para fazerem postagens como podem ser vistas a seguir.

Postagem feita pela professora Leila sobre
esclarecedora sobre a “ideologia de gêneros”.

uma

reunião
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A postagem acima, feita pela professora Leila nos grupos do 2º ano, refere-se
a uma discussão que gerou muita polêmica no município de São João del-Rei, ao
ser proposto no Plano Decenal de Educação a modificação de um trecho do mesmo.
A emenda pretendia acrescentar medidas preventivas de evasão escolar
promovidas por preconceitos de raças, credos e orientação sexual. O tema que ficou
conhecido por “Ideologia de Gêneros” criou uma divisão de opiniões entre religiosos
e a sociedade civil. Tal discussão chegou também nas escolas, de forma
equivocada. O post da professora tem uma parte esclarecedora sobre o assunto e
uma convocação aos alunos para que comparecessem em um ato público onde
aconteceria a votação da proposta.
A professora comenta: “Olha pessoal, informações sobre o boato que saiu
hoje na sala. Leiam”. Tal comentário indica que o assunto começou a ser discutido
em sala de aula e continuou no espaço do grupo. Ainda nos comentários é possível
visualizar aquele feito pela professora direcionado a uma aluna, quando ela pede à
mesma para “dar uma olhada”. Uma outra aluna, num tom de alívio comenta:
“finalmente um esclarecimento sobre esse assunto”, demonstrando a necessidade
de maiores informações.
Dessa forma, a professora Leila assume seu papel de educadora, a partir de
um posicionamento crítico, com argumentos válidos. É isso que se espera de um
professor que
de mero transmissor de saberes, o professor deverá converter-se em
formulador de problemas, provocador de interrogações, coordenador
de equipes de trabalho, sistematizador de experiências, tornar-se
memória viva de uma educação que, em lugar de aferrar-se ao
passado (transmissor), valoriza e possibilita o diálogo entre culturas e
gerações (SILVA, 2002, p. 70).

Os alunos também usam o espaço dos grupos no Facebook para postar seus
pensamentos, tecer reflexões e expor suas opiniões. Um aluno do 3º ano fez uma
postagem que demonstra sua opinião sobre a liberação do uso da maconha no país.

250

Postagem feita por um aluno do 3º ano sobre a liberação do uso da
maconha no país.

A postagem feita pelo aluno é referente a um assunto que gera muita
polêmica em nosso país. Uns defendem a liberação da droga como um caminho
para acabar com o tráfico no país e outros são temerosos da liberação como uma
forma de incentivo ao uso dos entorpecentes.
Segundo a postagem do aluno é possível perceber que ele é a favor da
liberação da droga com o argumento feito por um comentarista: “mil vezes escolas,
saúde e segurança sendo financiados pelo comércio de drogas do que esse dinheiro
virando armamento na mão do crime organizado. A sociedade agradece”. Tal
afirmativa é compartilhada por outro aluno do 3º ano ao dizer: “exatamente isso”.
Acredito que alguns assuntos como este sejam mais fáceis de serem tratados
pelos alunos do que pelos professores, tanto em sala de aula quanto nos espaços
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dos grupos do Facebook, uma vez que os professores são vistos pela sociedade
como formadores de opiniões e muitos assuntos são discutidos sob pontos de vista,
não havendo uma verdade absoluta. Isso fica explícito também na fala da professora
Leila:

O difícil é enfrentar conversas sem se posicionar. Porque eu não
posso me posicionar assim, por exemplo, sobre a legalização da
maconha ou sobre a redução ou não da maioridade penal. Eu sou
contra a redução, mas, eu não posso colocar isso como sendo uma
verdade. Isso é difícil às vezes, porque todos os dias você tem que
discutir com os alunos com argumentos válidos. Ao mesmo tempo, é
bom porque a gente aprende muito com isso (PROFESSORA LEILA,
entrevista individual).

Entretanto, não é aceitável o professor silenciar sua voz diante desses
assuntos polêmicos. Relembrando a fala da professora Leila, quando essa diz que
“ser professor é um ato político”, os docentes devem e precisam se expressar
mostrando suas opiniões sempre. Opinião esta que não pode ser entendida como
uma verdade absoluta, mas como um ponto de vista que precisa ser respeitado.
Penso que o mais importante é professores e alunos posicionarem-se sempre
de forma ética, tendo sempre como premissa o respeito e amor ao outro e à vida,
deixando claro sua opinião. Nos dias atuais, onde a intolerância vem crescendo
assustadoramente, é importante trabalhar no ambiente escolar a aceitação da visão
do outro sobre o mundo.
As mensagens são outra forma de comunicação entre os usuários do
Facebook. Essas mensagens já vem prontas e em um formato para serem baixadas
no Facebook, whatzapp ou celular. Elas circulam rapidamente na rede, tormando-se
memes. Muitas vezes não é possível reconhecer o autor da mensagem, que acaba
virando de domínio público.
É possível perceber entre as mensagens postadas pelos alunos,algumas em
que eles reconhecem a importância da profissão docente. Como ilustração, seguem
duas postagens feitas por alunos que comprovam tal afirmação.
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Postagem feita por um aluno do 3º ano, de uma mensagem sobre
reconhecimento da profissão de professor no Japão.

o

A postagem acima foi feita por um aluno do 3º ano, onde a mensagem afirma
a importância de um professor e o reconhecimento desse profissional no Japão. Tal
mensagem faz uma alusão ao fato de o Japão ser reconhecido como um país mais
desenvolvido do que o Brasil e que lá o professor é muito respeitado, diferentemente
de nosso país. A postagem foi curtida pelo professor Rodrigo e mais três alunos.
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Postagem feita pelo aluno Gabriel, 3º ano, de uma mensagem sobre o
professor.

A mensagem do aluno Gabriel enuncia uma triste realidade brasileira, onde o
professor não é valorizado financeiramente como um deputado e não tem o mesmo
prestígio que um jogador de futebol. Nos comentários, a professora Leila agradece
ao aluno com um emoticon de coração e um “Obrigada”.
Uma mensagem postada por uma aluna do 2º ano me chamou a atenção por
possibilitar a reflexão sobre dois temas.
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Mensagem de uma aluna do 2º ano direcionada a um colega de classe.

O primeiro tema que pode ser abordado pela mensagem é a questão do uso
do celular nas escolas. Na escola pesquisada não é permitido o uso de celular
dentro do ambiente escolar. Não há sinal de internet disponível aos alunos, o que
dificulta o uso do aparelho de celular, mas pelo o que fica implícito na mensagem é
que os alunos dão um jeito de ter acesso à internet.
Sobre a proibição do uso do celular na sala de aula, o aluno Lúcio, do 3º ano
é enfático ao afirmar:

Eu acho que isso é absurdo porque tem professor que pode fazer
uma atividade em que a gente pode usar o celular. Nessa interação
com a tecnologia querendo ou não, a gente tem que ter isso hoje no
nosso dia-a-dia. Então eu acho que dependendo da matéria é
possível ter a interação utilizando o celular, os meios tecnológicos
para a gente desenvolver mais o nosso senso crítico (LÚCIO, 3º
ano).
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A aluna Maria Cristina, também do 3º ano toca num ponto importante ao
afirmar que em nada adianta a proibição do uso do celular na escola, uma vez que

o aluno vai ficar mexendo no celular e não vai ter a maturidade de
saber que a matéria é importante que vai poder ajudar muito na sua
vida, ele não vai prestar atenção de maneira alguma. Ele vai distrair,
ou seja, com o celular, assim como com o mosquito que passa na
frente dele, ele não vai estar atento naquela matéria. Isso é uma
ditadura, querendo ou não, porque a gente não tem essa liberdade
de fazer o que a gente acha melhor pra gente (MARIA CRISTINA, 3º
ano).

O professor Carlos é enfático ao afirmar que a simples proibição do uso do
celular nas escolas não resolve o problema, pois

quando você proíbe, você está estimulando o mau uso do celular, ao
proibir você está tendo uma atitude radical. Nós temos que ensinar o
bom uso do aparelho porque quando o professor proíbe, está
perdendo uma oportunidade de aprendizagem. A simples proibição
não resolve nada (CARLOS, entrevista coletiva).

No início de 2013, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura - UNESCO, publicou na Segunda Semana UNESCO “Mobile
Learning” (MLW) realizada entre 18 e 22 de fevereiro de 2013 na sede da
organização em Paris55, um guia com 10 recomendações para incentivar os
governos nacionais a implementarem políticas públicas educacionais que valorizem
a utilização de celulares como um recurso nas salas de aula. Um site de notícias da
Educação56 traduziu os 10 bons motivos para o uso do celular em sala de aula do
seguinte modo:
10 recomendações aos governos:
- Criar ou atualizar políticas ligadas ao aprendizado móvel
- Conscientizar sobre sua importância
- Expandir e melhorar opções de conexão
- Ter acesso igualitário
- Garantir equidade de gênero
- Criar e otimizar conteúdo educacional
- Treinar professores
- Capacitar educadores usando tecnologias móveis
55

Mais detalhes em http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/m4ed/unesco-mobilelearningweek/.
56
Veja essa notícia em http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2013-03-03/unesco-recomenda-ouso-decelulares-como-ferramenta-de-aprendizado.html.

256

- Promover o uso seguro, saudável e responsável de tecnologias
móveis
- Usar tecnologia para melhorar a comunicação e a gestão
educacional

O posicionamento pedagógico da UNESCO, bem como de pesquisas como
de Nagumo (2014), Silva (2002), Bento e Cavalcante (2013) por exemplo, apontam
os benefícios do uso pedagógico do celular em sala de aula. Tais pesquisas visam
contribuir para uma reflexão junto à escola e às políticas educacionais, para que
estas superem os problemas que vem encontrando para acompanhar o desafio de
ensinar através do uso das tecnologias. Apesar desse posicionamento, o que
percebemos é ainda uma grande resistência das escolas para a introdução do
celular no âmbito escolar.
Essa resistência ao uso do celular na escola vem carregada de uma grande
controvérsia. Ao mesmo tempo em que os professores sempre solicitaram mais
recursos tecnológicos para apoiar seus trabalhos pedagógicos, ao terem acesso aos
recursos não os utilizam. Antônio (2010) ao tratar sobre o uso do celular nas salas
de aula afirma que:

Sempre foi muito comum a falta de recursos tecnológicos nas
escolas, principalmente nas escolas públicas. Com o telefone celular
passamos a ter muitos desses recursos disponíveis não apenas pela
escola, mas também pelos alunos! Isso deveria ser comemorado,
mesmo que não concordemos que os alunos prefiram ganhar
celulares dos seus pais do que enciclopédias, pois com os celulares
eles também ganham diversas possibilidades de aprendizagem que
antes não tinham porque a própria escola não dispunha desses
recursos. Isso é fascinante, não é? (ANTONIO, 2010, s.p.).

Pelos depoimentos dos professores pesquisados é possível compreender que
eles veem a importância da introdução do celular como recurso pedagógico para os
alunos. Entretanto, não concordam com o uso do celular durante as aulas para
conversas não ligadas ao trabalho escolar. Sobre isso, o professor Carlos diz:

Apenas como recurso didático sim. Mas deixar o uso indiscriminado
não, porque os meninos talvez não tenham nem maturidade para
isso. Vão ficar utilizando o Whatsapp. Mas assim, em alguns
momentos se fosse possível, para fazer por exemplo, pesquisa, seria
interessante. Por que às vezes surge algum assunto em determinado
momento, você está estimulando a curiosidade dos meninos. Então
eu acho que não teria problema você acessar a internet e fazer uma
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pesquisa no Google, por exemplo, porque tem alguns assuntos que
aparecem durante a aula (PROFESSOR CARLOS).

O professor Rodrigo completa dizendo que “os alunos poderiam ter essa
autonomia, sem dúvidas, porque vemos a rapidez com que as crianças desenvolvem
o conhecimento a partir da tecnologia. Então não tem como voltar. É um caminho
sem volta”.
Entretanto, pelos depoimentos dos professores compreendo que eles ainda
não estejam preparados e seguros para um trabalho efetivo com o uso do celular em
sala de aula. Isso fica claro pelas palavras dos professores Rodrigo e Hélio
respectivamente:

Eu teria que refletir sobre isso, conversar com colegas que têm mais
facilidades do que eu no celular. Como eu disse, celular não é uma
coisa que eu uso com tanta frequência, a não ser para me
comunicar. Eu acho que sim, poderia ser um aliado, mas eu teria que
pensar sobre isso. Não uso isso no dia a dia tanto, então, não sei
como poderia transformar isso em algo pedagógico (PROFESSOR
RODRIGO).

O professor Hélio afirma “ainda não tenho uma segurança de um trabalho
efetivo com o uso do celular em sala de aula, como um recurso pedagógico” Ele diz
que deveria haver um trabalho junto à supervisão da escola, em dias determinados e
com aulas planejadas.
O que se percebe é que os professores não se sentem confortáveis em
realizar um trabalho efetivo com o celular em sala de aula. O aparelho móvel ainda é
visto na escola como um elemento segregado de sua realidade.
Retornando à mensagem postada pela aluna do 2º ano que diz: “amigos q
ligam o roteador do celular para vc mexer na internet são os melhores amigos”57, é
possível abordar um segundo tema que é a ideia de laços de amizade estabelecidos
por alunos e professores no Facebook.
Recuero (2009, p. 36) aponta que a interação mediada pelo computador pode
gerar e manter “relações complexas e de tipos de valores que constroem e mantêm
as redes sociais na Internet”. A autora usa o termo laços sociais para definir a
57

Ipsis litteris.
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relação estabelecida entre os atores nos sites de redes sociais, sendo que o
conceito de laço social, “passa pela ideia de interação social. É um laço social
constituído a partir dessas interações e das relações, sendo denominado laço
relacional” (p.36). A amizade pode ser considerada, nesse contexto, um laço forte,
estabelecido sobre uma relação social que se dá a partir da troca de conteúdo em
diversas interações entre os indivíduos.
Os usuários incluídos nas listas uns dos outros são tratados no Facebook
como “amigos”. Isso permite a você e ao outro visualizarem as postagens feitas
pelos dois em suas páginas.
Sobre a ideia de amizade no mundo virtual e real, os alunos parecem
perceber que há diferenças entre a amizade construída off line e a amizade virtual.
Segundo o depoimento da aluna Maria Cristina:

É diferente amizade nas redes sociais e amizade na realidade
mesmo. Até a forma das pessoas se relacionarem. A pessoa pode
falar diferente com você pessoalmente e de outro jeito por telefone
ou através da internet, porque a pessoa se sente mais à vontade.
Mas a amizade cara a cara é diferente, porque ali você tem que ser
você mesma (MARIA CRISTINA, 3º ano).

O aluno Lúcio completa o pensamento de Maria Cristina dizendo:

Eu acho engraçado, o perfil das pessoas nas redes sociais, porque
aquilo é uma máscara. A maioria das pessoas pessoalmente não é
aquilo que ela se glorifica nas redes sociais. A gente percebe isso
principalmente em fotos. Quando você vê a pessoa pessoalmente,
ela não é aquilo que está na rede. Na rede social você pensa: “ela é
gente boa e pessoalmente é a pessoa mais mala do mundo”. Então
eu acho que o perfil nas redes sociais serve como uma máscara,
assim, onde a gente esconde os nossos defeitos, mas quando chega
pessoalmente não dá para esconder (LÚCIO, 3º ano).

O que percebo é que os alunos buscam no Facebook manter próximos os
amigos que são de um contexto relacional anterior ao site, permitindo-os agir com a
liberdade que julgam necessária para expressar a amizade através dos conteúdos
que compartilham.
Um recurso muito utilizado também por professores e alunos nos grupos do
Facebook são as charges. O termo Charge tem sua origem no francês que significa
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carregar, exagerar. O humor presente nesse gênero, a partir do uso de linguagem
verbal e não verbal, pretende cumprir um importante papel de denúncia social.
Por utilizar-se de recursos como o humor e a ironia para fazer críticas e
satirizar determinado acontecimento, é possível ao leitor compreender não só o que
está explícito, mas também o implícito no texto. Assim, o propósito da charge é
sempre a sua intenção comunicativa em relação ao mundo em que o leitor está
inserido, por isso a necessidade dos temas abordados estarem sempre voltados à
realidade desse leitor, tendo o leitor o conhecimento do contexto ao qual se refere à
charge.
A charge postada pela professora Leila remete ao fato ocorrido no Paraná,
em abril de 2015, quando os professores sofreram retaliações da polícia durante
uma manifestação.

Charge postada pela professora Leila no grupo do 2º ano referente ao fato ocorrido no
Paraná, em abril de 2015, quando os professores sofreram retaliações da polícia durante
uma manifestação.

Essa charge, que é carregada de valores políticos e sociais, poderia passar
despercebida aos alunos que não estivessem informados dos fatos ocorridos no
estado do Paraná. Portanto, a leitura da charge está além da decifração e de uma
simples descrição de imagens, mas carregada de valores, crenças e ideologias.
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A visão bakhtiniana de linguagem fundamentada na importância dos fatos
históricos e sociais e na questão do dialogismo nos remete aos preceitos da
responsividade, uma vez que o locutor, de certa forma, é também um respondente.
“A palavra dirige-se a um interlocutor: ela é função da pessoa desse interlocutor”
(BAKHTIN, 2003, p. 112).
Portanto, ao fazer a postagem de uma charge como esta, a professora Leila
quer construir junto aos seus alunos um posicionamento crítico frente ao fato
ocorrido no Paraná. Infelizmente, a charge que teve 27 visualizações e uma curtida,
não teve comentários, o que poderia ter enriquecido a discussão do assunto no
ambiente virtual.
Um aluno do 3º ano fez a postagem de uma charge que remete à violência
nas escolas58. Este é um assunto que precisa ser discutido intensamente dentro do
ambiente escolar, por toda a comunidade da escola. Não só sobre a violência física,
mas também a violência simbólica que é exercida pela sociedade por falta de
encaminhamento dos jovens ao mercado de trabalho, por vedar as oportunidades
para que desenvolvam suas criatividades e atividades de lazer, por exemplo.

Postagem feita por um aluno do 3º ano, referindo-se à violência
nas escolas.

58

Considero como violência escolar todos os fatos que ocorrem no ambiente escolar envolvendo
violência, comportamentos agressivos e antissociais, praticados pela comunidade escolar (alunos,
professores, funcionários, familiares e estranhos à escola) no ambiente escolar.
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A charge demonstra a preocupação de uma mãe com a segurança de seu
filho dentro da escola e por isso, o veste com capacete e armadura, para que ele
fique seguro. Se o leitor atentar somente para o humor contido na charge, irá perder
a oportunidade de refletir sobre uma realidade que vem acontecendo em nossas
escolas brasileiras. Mais uma vez não há comentários de professores e alunos na
postagem, o que impede uma rica reflexão sobre o tema abordado na charge.
Alguns apontamentos

Os sites de redes sociais possuem peculiaridades próprias desses ambientes
como a replicação de expressões, imagens, piadas que são espalhadas na rede de
forma epidêmica. Através do gênero humorístico é possível ao homem refletir sobre
as condições políticas, sociais e históricas da humanidade.
Dessa forma, os compartilhamentos que acontecem nos sites de redes
sociais são enunciados lançados por um sujeito a outros e que tem a intenção de
causar uma resposta, uma reflexão, um julgamento. Esse ambiente virtual é propício
ao embate de opiniões, julgamentos de valores, concordância ou não sobre
determinado assunto, ou seja, é um ambiente carregado de valores ideológicos. A
Educação, enquanto uma importante peça de transformação social, não poderia ficar
de fora dessa relação estabelecida entre o mundo real e o virtual.
Ouvir os enunciados dos professores, a partir de entrevistas individuais e de
uma entrevista coletiva, foi fundamental para a compreensão da relação que os
docentes fazem entre a educação e a vida.
Os grupos focais realizados com os alunos contribuíram para uma maior
compreensão de como estes se relacionam no ambiente virtual, as suas concepções
de amizade e como veem a relação entre a educação e a vida.
A observação dos espaços nos grupos do Facebook mostrou-se um ambiente
rico e propício à pesquisa. Isso porque que me proporcionou refletir sobre a relação
entre a Educação e a vida a partir de postagens de professores e alunos
relacionadas à assuntos presentes em seus cotidianos. Para isso, utilizaram-se de
gêneros discursivos como charges, memes, mensagens, reportagens e anúncios de
eventos.
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Um recurso muito utilizado pelos alunos são os memes. Os memes foram
utilizados em geral, para tratar da relação dos alunos com o ambiente escolar.
O ENEM foi um tema bastante discutido entre os alunos, que, assim como os
professores, fizeram postagens sobre prazos de inscrições, dicas de conteúdos,
divulgação de links de simulados das avaliações. Entretanto, além de todas essas
informações, os alunos também se utilizaram de memes para enunciar suas
relações com o exame.
Os professores trataram do assunto, geralmente, informando datas de
inscrição, postando links para simulados das avaliações, dicas de conteúdos que
são recorrentes nas avaliações.
O professor Rodrigo, em entrevista individual, também falou sobre o ENEM e
como este vem balizando o processo ensino-aprendizagem dentro das escolas. É
possível compreender pela fala do professor como as escolas e os docentes
encontram-se perdidos entre o “ensinar para a vida” e “ensinar para as avaliações”.
A questão política é também assunto tratado por professores e alunos nos
grupos do Facebook. O tema da política partidária vem nos últimos tempos tomando
um grande espaço de discussão nos sites de redes sociais, sendo que dois partidos
principais, um considerado de direita e outro de esquerda, dividem a opinião pública.
Entretanto, as redes sociais vêm sendo utilizadas não só pelos candidatos,
mas também pelos usuários com discursos diretos de agressividade, onde se
acusam entre si, criam discussões políticas na internet que chegam ao desgaste das
relações sociais. Talvez seja esse um dos motivos pelo qual os professores
preferem abster-se de comentários nos grupos do Facebook.
Os alunos ao falarem do posicionamento político de professores e alunos
dentro e fora de sala de aula, acreditam que os professores são, de certa forma,
inibidos a se posicionarem politicamente. Mas, quando se refere ao posicionamento
político dos alunos, estes se sentem à vontade para se posicionarem. O que se
percebe pelos discursos dos alunos é que estes esperam que o professor seja um
ser apolítico dentro das escolas.
Uma outra estratégia de comunicação utilizada por professor e alunos nos
grupos do Facebook foram as reportagens.
A informação, antes restrita a jornais e revistas, e a uma pequena parcela da
sociedade, passa a ser oferecida a uma grande parcela da população de uma forma
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mais democrática. Além disso, é possível aos sujeitos dialogarem com os editores
dos jornais e revistas eletrônicos, trocar ideias com outros leitores e expor sua
opinião.
Por acreditarem na necessidade de um comprometimento político, econômico
e social junto aos alunos é que os professores pesquisados postaram sobre fatos
polêmicos, discutidos tanto em sala de aula quanto na sociedade e nos espaços dos
grupos do Facebook.
É por acreditarem em suas funções enquanto educadores que os professores
trataram de assuntos polêmicos em sala de aula e aproveitaram os espaços dos
grupos para fazerem postagens referentes aos assuntos iniciados em sala de aula.
Os alunos também usaram o espaço dos grupos no Facebook para postar
seus pensamentos, tecer reflexões e expor suas opiniões.
As mensagens foram outra forma de comunicação entre os usuários do
Facebook. Essas mensagens já vem prontas e em um formato para serem baixadas
no Facebook, Whatzapp ou celular. Elas circulam rapidamente na rede, tormando-se
memes. Muitas vezes não é possível reconhecer o autor da mensagem, que acaba
virando de domínio público.
Um recurso muito utilizado também por professores e alunos nos grupos do
Facebook foram as charges. O propósito da charge é sempre a sua intenção
comunicativa em relação ao mundo em que o leitor está inserido, entretanto, não foi
possível visualizar comentários em nenhuma charge, o que poderia ter enriquecido a
discussão do assunto no ambiente virtual.
Esse fato se repete na maioria das postagens feitas por alunos e professores,
onde é possível constatar várias visualizações, mas poucos comentários. O que
percebo é que não há um comprometimento da maioria dos participantes dos grupos
no Facebook com o enunciado alheio, uma vez que é “mais fácil e cômodo” apenas
visualizar ou curtir a postagem do outro do que elaborar uma resposta ou
comentário.
Diante de tudo o que foi exposto nessa categoria não é possível conceber a
ideia de educação como uma forma de transmissão de conhecimento passada pelo
professor, bem como uma educação que acontece somente dentro de sala de aula.
A escola tem seu papel enquanto espaço fundamental para o trabalho sistematizado
para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça. Porém, a relação de
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aprendizagem pode ultrapassar os muros das escolas e ser complementado nas
redes sociais.
Compreendo que todas as discussões postadas nos ambientes dos grupos do
Facebook proporcionaram grandes reflexões sobre a relação entre educação e vida.
Infelizmente não foi possível aprofundar cada assunto elencado por professores e
alunos, o que poderá futuramente ser foco de outras pesquisas. Mas, acredito que o
mais importante é professores e alunos posicionarem-se sempre de forma ética e
responsável frente a Educação e a Vida, tendo sempre como premissa o respeito e
amor ao outro e à vida, pois agir no mundo é assumir a condição de ser humano, ou
seja de ser agente no mundo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS OU UM DIÁLOGO ABERTO
Dialogar é descobrir na trama de nosso próprio ser a
presença dos laços sociais que nos sustentam. É lançar
as bases para uma posse coletiva, comunitária, do
mundo.
Jesús Martín-Barbero

Compreendo essa pesquisa como um grande diálogo. Diálogo com os
sujeitos pesquisados e com o objeto de pesquisa. Diálogo com questões abertas e
também com minhas descobertas. Tive a oportunidade de dialogar com importantes
autores e com outras pesquisas que envolvem o tema do uso do Facebook e a sua
relação com o processo ensino-aprendizagem. A pesquisa foi uma gostosa
interlocução, onde pude ir de corpo e alma ao encontro do outro e perceber-me na
condição humana, como um ser em construção e inacabado, que na relação com o
outro tem a oportunidade de posicionar-se em um processo de transformação.
Os primeiros contatos com o campo de pesquisa foram conduzidos pelo meu
olhar de Analista Educacional da SRE, que ao acompanhar as escolas do município
e região não conseguia entender porque os professores não utilizavam as lousas
digitais disponíveis nas escolas em suas práticas de sala de aula.
No entanto, a minha inserção no campo de pesquisa na Escola Estadual
doutor Garcia de Lima foi fundamental para desconstruir meu olhar de Analista
Educacional e fazer emergir os primeiros passos para minha composição como
pesquisadora. Os sentidos construídos a partir das entrevistas coletivas e individuais
com os professores, os grupos focais realizados com os alunos e a observação dos
grupos do Facebook foram fundamentais para abrir as lentes do meu olhar em
relação à pesquisa.
Coerente com a perspectiva assumida, a presente pesquisa não se conduziu
para o diagnóstico da realidade encontrada, mas buscou se direcionar para a
compreensão dos fenômenos em sua realidade social, histórica e cultural.
Imbuída de um olhar histórico cultural, busquei um diálogo constante com as
ideias de Bakhtin, em quem encontrei respaldo teórico metodológico para
compreender o cenário investigativo.
O cenário investigativo caracteriza-se por uma composição pedagógica que
reflete a realidade da maioria das escolas brasileiras, ou seja, de uma organização

266

fragmentada dos tempos e espaços escolares, o que vem se tornando cada vez
mais um empecilho para o tempo de aprendizagem dos alunos
O fato de que em cada sala há um aparelho de data show, mostrou-se como
uma “tábua de salvação” para os professores diante do cenário encontrado.
Concordo com eles que a presença de um aparelho de data show em cada sala da
aula contribui para que as aulas sejam mais dinâmicas e que o recurso tecnológico é
um aliado de um processo ensino-aprendizagem mais prazeroso. Entretanto, o fato
de ter esse recurso tecnológico na escola não indica que essa instituição esteja à
frente no uso das tecnologias, uma vez que não há acesso à internet nas salas de
aula, bem como é proibido o uso de notebook e aparelho de celular com fins
pedagógicos ou não, dentro da escola, por exemplo.
Ao conhecer melhor a situação do Ensino Médio no país, por meio do contato
com a escola pesquisada e do diálogo com importantes autores que tratam do
assunto, acredito que as políticas públicas educacionais ainda consideram que
educação é pautada em aula, com o professor na frente da sala ditando os rumos da
aprendizagem. Isso me leva a refletir sobre o que adianta equipar as escolas com
notebooks, tablets, lousas digitais, data show, se o que se espera ao final é que o
professor continue dando aulas tradicionais.
Acredito que não basta as escolas inserirem momentos de inclusão digital,
com algumas atividades programadas durante a semana. A inserção da tecnologia
não pode continuar a ser vista como um assessório aos processos educacionais. Ela
precisa estar inserida nos currículos de forma efetiva, envolvendo as atividades
cotidianas nas escolas.
Os grupos do Facebook são vistos pelos professores e alunos da escola
pesquisada como uma forma de driblar o sistema engessado que nela se apresenta.
A partir dos diálogos tecidos com os professores e alunos dessa escola fica claro
que esse trabalho é visto por eles como um “complemento” às aulas.
Compreendo que os professores pesquisados procuram a todo momento
romper alguns desafios que lhes são colocados, na busca de tentarem oferecer um
ensino mais significativo aos seus alunos.
O primeiro desafio vem da equipe pedagógica da escola, que vê o trabalho
com os grupos do Facebook como uma ameaça à imagem da escola e dos
professores. Um segundo desafio refere-se à superação deles mesmos, pois, exceto
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a professora Leila, os demais professores não têm o hábito de usar as redes sociais,
não possuem smartphone, não se comunicam por Whatsapp, não possuem um perfil
“tecnológico”. Um terceiro desafio encontrado pelos professores é a utilização
somente da sala de aula como ambiente para aprendizagem.
E é na busca da criação de novos espaços de aprendizagem, que os grupos
do Facebook surgem nesse cenário como uma possibilidade a mais de ampliação do
tempo e espaço escolar.
Os professores compreendem que os alunos estão imersos no mundo das
tecnologias digitais e que para chegar até eles é preciso achar a porta de entrada.
Um desses caminhos são os sites de redes sociais como o Facebook.
Entre os tantos desafios enfrentados pelos professores o fator tempo é
determinante na regência de sua relação com a profissão. Penso que mais uma
vez os professores se superam e buscam vencer a barreira do tempo para atender
os alunos nos grupos do Facebook, uma vez que este trabalho é feito fora do horário
escolar, um dos inúmeros motivos da minha grande admiração e respeito por esses
profissionais.
Percebo que estes professores entraram na cibercultura para atender às
necessidades dos seus alunos, entendendo que essa é uma demanda da atual
geração. Procuraram, pois, uma forma de se aproximarem dessa nova maneira que
seus alunos encontraram para aprender
No entanto a pesquisa apontou que a prática de sala de aula continua
inalterada. As postagens que são feitas nos grupos do Facebook não têm uma
continuação em sala de aula. Somente o movimento inverso acontece. Os trabalhos
iniciados em sala de aula são postados nos grupos como uma forma de
complementar as aulas, mas não são retornados em sala de aula visando a
continuação de uma discussão.
A categoria “O Facebook como meio de interação” trouxe a visão de
professores e alunos do Facebook como sendo um espaço propício às interações
relacionadas ao processo comunicativo entre sujeitos sociais e historicamente
situados. Ambos entendem a interação nas redes sociais como uma forma de
estreitar os laços sociais não só no espaço virtual, mas também em sala de aula. É
possível perceber interação no espaço dos grupos onde o diálogo acontece tendo na
maioria das vezes como base a compreensão da palavra alheia. No entanto, em
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muitas postagens não foi possível perceber a interação entre os participantes, o que
compromete uma maior interação entre os sujeitos. É preciso ainda buscar os
caminhos que incentive a uma maior participação de alunos e professores nos
grupos, pois há sujeitos que constam como participantes, mas não há nenhuma
postagens deles nos grupos. É necessário pensar em algum meio para os alunos
que moram na zona rural e não tem acesso à internet. É fundamental pensar os
grupos do Facebook como um local em potencial para que ocorram interações
sociais entre professores e alunos, buscando a participação de todos, e objetivando
que este ambiente sirva como um instrumento de integração e não de exclusão.
Penso que tanto professores quanto alunos estão buscando os caminhos de
interação nos grupos do Facebook, uma vez que a experiência de interação com fins
acadêmicos ainda é nova. Muito ainda há de ser experenciado, testado e refletido.
“A organização da vida escolar a partir dos grupos do Facebook” é uma
categoria que está relacionada ao ato responsivo e de alteridade dos professores
com seus alunos. Percebo que é a partir do comprometimento que os professores
pesquisados têm com o processo de ensino-aprendizagem que eles ultrapassam os
limites da sala de aula e utilizam os espaços dos grupos no Facebook para contribuir
.com a organização da vida escolar dos alunos, pois eles poderiam simplesmente
optar por não utilizar esses grupos. Percebo ainda que o ambiente dos grupos do
Facebook vem atendendo àquilo que professores propuseram em relação à
organização escolar dos alunos – ser um espaço onde pudessem dar recados,
postar as notas de avaliações, organizar as regras dos trabalhos em grupos e que
os alunos pudessem postar seus trabalhos - pois a maioria das postagens tem
visualizações por uma grande parte dos participantes. Entretanto, mais uma vez a
falta de interação nas postagens se apresenta como um fator de empobrecimento
das discussões. Acredito que tais interações poderiam tornar o ambiente dos grupos
no Facebook mais propício ao diálogo, ao esclarecimento de dúvidas e com maiores
trocas de informação.
A terceira categoria “O Facebook como instrumento de aprendizagem”
mostra-nos que a forma de organização fragmentada dos tempos e espaços
escolares da instituição pesquisada torna-se um empecilho para o sucesso do
processo ensino-aprendizagem em sala de aula. O Facebook aparece nesse cenário
como um importante aliado dos professores e alunos, a medida em que eles
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reconhecem e utilizam o site como um meio de complementar suas aulas, em um
horário extraclasse. No entanto, quase não é possível visualizar um diálogo
estabelecido entre os professores e alunos a respeito dos conteúdos postados.
Acredito que o ambiente dos grupos que interagem no Facebook contribui para o
processo ensino-aprendizagem,

embora não seja possível

mensurar essa

aprendizagem. Mas compreendo que essa seria mais fecunda se as interações entre
os participantes fossem maiores. Se houvessem comentários sobre os conteúdos
postados, dúvidas poderiam ser esclarecidas nesse ambiente virtual, favorecendo
não só a relação de interação entre professor-aluno, mas também provocaria um
maior redimensionamento do tempo e espaço de aprendizagem fora do ambiente
escolar.
Na categoria intitulada “Para além dos muros da escola: como os grupos do
Facebook são utilizados por professores e alunos do Ensino Médio” compreendo
que o fato dos professores acreditarem na necessidade de um comprometimento
político, econômico e social junto aos alunos os leva a postar fatos polêmicos,
discutidos tanto em sala de aula quanto na sociedade e nos espaços dos grupos do
Facebook. Acreditando na premissa de que agir no mundo é assumir a condição de
ser humano, ou seja, de ser agente no mundo, que penso que o mais importante
quando se relaciona Educação e Vida é que professores e alunos posicionem-se
sempre de forma ética e responsável, tendo como princípio o respeito e amor ao
outro e à vida.
Ao observar os 15 grupos dos Facebook das turmas de Ensino Médio da
escola pesquisada durante o ano de 2015 pude construir um olhar de pesquisadora
mais apurado e, assim, compreender melhor o fenômeno investigativo.
Os grupos foram criados pelos alunos, sendo que os administradores de cada
grupo são também os próprios alunos. O fato dos grupos serem criados e
administrados por alunos provoca uma quebra de hierarquização na Educação, onde
os professores estão sempre na linha de frente. No entanto, percebo que os
professores por não serem os administradores e deixarem sob o comando dos
alunos a criação dos grupos, se eximem de uma responsabilidade, uma vez que ao
criar os grupos no Facebook há a possibilidade de configurações importantes para
tornar aquele ambiente mais seguro e favorável ao processo ensino-aprendizagem.
Poderiam dessa forma utilizar melhor esse espaço a partir das ferramentas
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disponíveis nos grupos. Por isso, penso ser importante que o docente tenha
conhecimento desse ambiente virtual para que possa aproveitar da melhor maneira
os recursos que os grupos oferecem para o trabalho colaborativo, tendo um
envolvimento na criação e administração dos grupos.
Há uma grande diferença entre a utilização dos espaços dos grupos no
Facebook. Nos grupos do 1º ano a linguagem usada é formal. O espaço é usado
em sua maioria para repassar informações da dinâmica da disciplina, para a
organização de divisão de grupos, para realização e postagem de trabalhos. Os
grupos do 2º ano caracterizam-se por uma interação maior entre os alunos em
relação aos grupos dos 1º anos. Há algumas postagens feitas pelos alunos. Eles
utilizam uma linguagem mais coloquial. Nos grupos do 3º ano é possível
acompanhar uma maior interação entre os participantes em relação aos grupos dos
1º e 2º anos, sendo uma relação mais horizontal entre professores e alunos. Há
várias postagens dos alunos e professores buscando uma aprendizagem nesse
ambiente. Percebo que a diferença de utilização dos espaços dos grupos no
Facebook se dá pelo olhar que os professores têm desse ambiente. Os professores
do 1º ano que mais utilizam os grupos os percebem como um espaço para
postagem de trabalhos feitos pelos alunos, orientações de trabalhos e slides
apresentados em sala de aula. Inibe a participação dos alunos com outros tipos de
postagens que não sejam estas. Os professores do 2º ano já incentivam mais os
alunos a interagirem nos grupos a partir de postagens relacionadas não só aos
conteúdos trabalhados, mas também de outros assuntos. Nos grupos dos 3º anos é
possível perceber uma integração maior entre os professores e alunos, onde ambos
fazem todos os tipos de postagens. Acredito que os professores de cada grupo são
os sujeitos que “dão o tom” a cada um deles. Por isso, é de suma importância os
docentes refletirem junto aos alunos e seus pares sobre o trabalho que vem
acontecendo nos grupos do Facebook e qual é o verdadeiro objetivo que eles
pretendem atingir, pois, talvez estejam perdendo uma grande oportunidade de
realizarem um trabalho mais produtivo diante dos recursos que esse ambiente virtual
oferece.
Reconhecendo-me com um ser inacabado, em constante processo de
transformação, acredito que essa pesquisa foi um primeiro passo de encontro com o
outro.
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A pesquisa está acabada, pois tudo tem seu tempo de iniciar e findar dentro
do que foi proposto. Todavia não chegou ao seu fim, pois novos questionamentos já
surgem, podendo originar, quem sabe, novas investigações.
Os principais achados dessa pesquisa apontam para a contribuição dos
grupos do Facebook como um espaço propício ao processo ensino-aprendizagem.
Por ser um tema ainda muito novo e complexo, os estudos precisam ser continuados
e aprofundados.
Pesquisar na perspectiva histórico-cultural trouxe elementos importantes para
minha formação profissional e pessoal, ajudando-me a entender a importância do
diálogo (dialogar já é ouvir o outro e falar com ele), o valor do encontro, do
aprendizado compartilhado, e a grandiosidade do silêncio que muitas vezes se
mostra como resposta.
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APÊNDICE 1- Roteiro de questões que foi utilizado como balizador
do diálogo inicial com as Escolas Estaduais de Ensino Médio de
São João del-Rei
 Escola: ________________________________________________________
 Telefone: ______________________________________________________
 Diretor (a): _____________________________________________________
 Supervisor (a): __________________________________________________
 A escola aceita participar de uma pesquisa de mestrado sobre a relação dos
professores do Ensino Médio com as tecnologias educacionais? Essa
pesquisa busca compreender quais são as apropriações e os sentidos
construídos pelos professores do Ensino Médio nos processos de ensinoaprendizagem mediados pelas tecnologias digitais.
 Nº de turmas de Ensino Médio: 1º ano: _______________________________
2º ano: _______________________________
3º ano: ________________________________
 Nº de professores do Ensino Médio: efetivos: _________________________
designados: ________________________
 Possui sala de informática? ________________________________________
 Nº de computadores funcionando: ___________________________________
 Como é a utilização da sala de informática?
 Todos os professores de Ensino Médio receberam o tablet?
 A escola possui lousa digital?
 Em caso afirmativo, ela está sendo utilizada? Quando? Como?
 Há algum(ns) professor(es) que se destaca(m) por um trabalho diferenciado
na área da tecnologia educacional?
 Nome do professor: ______________________________________________
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 Disciplina ministrada: _____________________________________________


Efetivo ou designado: ____________________________________________

 Turmas que atua: ________________________________________________
 Em poucas palavras como é esse trabalho?
 Em 2014 houve cursos de capacitação? Caso afirmativo, quantos e sobre
quais assuntos?
 Há previsão de curso para 2015?
Outras observações:
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APÊNDICE 2: CONSENTIMENTO INFORMADO (DIRETOR)
CONSENTIMENTO INFORMADO

Eu, ________________________________________________________________,
diretor da Escola Estadual Doutor Garcia de Lima, autorizo a mestranda Cristiane
Uebe Ribeiro a desenvolver o processo de investigação nesta escola.

Estou ciente de que esses dados serão usados como elementos de análise para a
sua dissertação, assim como poderão constar em futuros trabalhos acadêmicos.

São João del-Rei, ____de ______________ de 2015.

____________________________________
Assinatura do diretor

____________________________________
Assinatura da pesquisadora
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APÊNDICE 3: CONSENTIMENTO INFORMADO (OBSERVAÇÃO
SALA DE AULA)

CONSENTIMENTO INFORMADO

Eu, ________________________________________________________________,
professor(a) da Escola Estadual Doutor Garcia de Lima, autorizo a mestranda
Cristiane Uebe Ribeiro a utilizar os dados coletados nas observações de minha
prática educativa.

Estou ciente de que esses dados serão usados como elementos de análise para a
sua dissertação, assim como poderão constar em futuros trabalhos acadêmicos.
Autorizo, também, a utilização de nomes fictícios, a fim de preservar minha
identidade.

São João del-Rei, ____de ______________ de 2015.

____________________________________
Assinatura do(a) docente

____________________________________
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APÊNDICE 4: CONSENTIMENTO INFORMADO (ENTREVISTA)
CONSENTIMENTO INFORMADO

Eu, ________________________________________________________________,
professor(a) da Escola Estadual Doutor Garcia de Lima, autorizo a mestranda
Cristiane Uebe Ribeiro a utilizar os dados coletados nas entrevistas realizadas
comigo.

Estou ciente de que esses dados serão usados como elementos de análise para a
sua dissertação, assim como poderão constar em futuros trabalhos acadêmicos.
Autorizo, também, a utilização de nomes fictícios, a fim de preservar minha
identidade.

São João del-Rei, ____de ______________ de 2015.

____________________________________
Assinatura do(a) docente

____________________________________
Assinatura da pesquisadora

