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Uma educação pela pedra: por lições;
para aprender da pedra, freqüentá-la;

captar sua voz inenfática, impessoal
(pela de dicção ela começa as aulas).
A lição de moral, sua resistência fria

ao que flui e a fluir, a ser maleada;
a de poética, sua carnadura concreta;

a de economia, seu adensar-se compacta:
lições da pedra (de fora para dentro,

cartilha muda), para quem soletrá-la. 

(João Cabral de Melo Neto, 1966)
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aPresentaÇÃo

Pesquisa e mobilidade na cibercultura: 
itinerâncias docentes

Este livro é um dos produtos resultantes do projeto de pesquisa “Tecnolo-
gias digitais e mobilidade: novas potencialidades para a educação no sécu-
lo XXI”. Este projeto de pesquisa colaborativa visou promover uma maior 
compreensão das relações existentes entre a educação, tecnologias digitais 
e mobilidade. O principal objetivo do projeto foi compreender como as tec-
nologias digitais e a mobilidade podem contribuir para a pesquisa e a forma-
ção no atual contexto da cibercultura em espaços formais e não formais de 
aprendizagem. O projeto foi aprovado no Edital da Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Fundação de Apoio à Pesquisa 
e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (CAPES/FAPITEC/SE N 
06/2012) – Programa de Estímulo a Mobilidade e ao Aumento da Coopera-
ção Acadêmica da Pós-Graduação em Sergipe (PROMOB).

Entendemos por cibercultura toda produção cultural e fenômenos so-
ciotécnicos que emergem da relação entre seres humanos e objetos técnicos 
digitalizados em conexão com a internet, rede mundial de computadores. 
Em sua fase atual, a cibercultura vem se caracterizando pela emergência 
da mobilidade ubíqua em conectividade com o ciberespaço e as cidades. As 
tecnologias de conexão móvel têm permitido cada vez mais a mobilidade 
ubíqua e, com isso, a instituição de novas práticas culturais na cibercultura. 
Essas novas formas de acesso não só mudaram a nossa relação com o cibe-
respaço em si, mas também vêm modificando radicalmente a nossa relação 



PESQUISA E MOBILIDADE NA CIBERCULTURA12

com os espaços urbanos em geral e destes com o próprio ciberespaço. (SAN-
TELLA, 2008, 2010) Outras e novas redes educativas estão em emergência. 

Redes educativas são espaços multirreferenciais de aprendizagem, es-
paços plurais nos quais seres humanos e objetos técnicos reinventam seus 
cotidianos. (SANTOS, 2011, 2012, 2014) Além dos espaços e lugares plurais, 
entendemos redes educativas também como modos de pensamento, uma vez 
que a construção do conhecimento é tecida em rede, a partir das aprendiza-
gens construídas pela apropriação dos diversos artefatos culturais, tecnolo-
gias, interações sociais entre outros. Aprendemos porque nos comunicamos, 
fazemos cultura e produzimos sentidos e significados. Enfim, significamos, 
com nossas redes intrapsicológicas, em interação constante com nossas múl-
tiplas redes interpsicológicas, condicionadas pela cultura em suas multifa-
cetadas relações. (SANTOS, 2012) Este é o contexto que nos motivou a reu-
nir nessa obra autores ligados a grupos de pesquisa que vêm se dedicando a 
investigar fenômenos sociotécnicos e culturais mediados pelas tecnologias 
digitais de informação e comunicação e suas implicações para os processos 
de aprendizagem e docência. O aspecto que une esses grupos de pesquisa é 
a preocupação em compreender como as interfaces digitais poderiam con-
tribuir para a produção do conhecimento, aproximando o currículo escolar 
das práticas comunicacionais ciberculturais de professores e alunos, seja na 
educação on-line, seja nos processos educacionais presenciais dentro e fora 
da escola.

O livro está organizado em quatro partes. Na parte 1, reunimos artigos 
do grupo de trabalho diretamente envolvido no PROMOB (Universidade 
Tiradentes, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal 
da Bahia), em especial produções coletivas de professores-orientadores em 
parceria direta com professores-orientandos. Na parte 2, reunimos traba-
lhos relacionados diretamente com a temática da docência na cibercultura. 
A parte 3 é composta por trabalhos referentes às discussões sobre juventude 
e cibercultura e, na parte 4, contamos com a contribuições de colegas e par-
ceiros de outras instituições e redes educativas também implicados com o 
desafio de educar e pesquisa a educação em tempos de cibercultura. 
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Parte 1 – Pesquisadores e o Programa de 
estímulo à mobilidade e ao aumento da 
cooPeração acadêmica da Pós-graduação em 
sergiPe (Promob): coautoria entre orientadores, 
orientandos

No primeiro artigo “A produção científica na era das tecnologias móveis e 
redes sociais”, os autores Cristiane Porto, Simone Lucena e Ronaldo Linha-
res apresentam uma discussão acerca da sociedade contemporânea e a ca-
racterização da cibercultura e suas interfaces – internet, blogs, redes sociais, 
bem como os dispositivos móveis tablets, smartphones, netbooks e afins. Des-
taque, também, para a cibercultura pós-massiva e a autopublicação, dando 
maior ênfase às redes sociais como espaços colaborativos. O texto delineia a 
produção de ciência na contemporaneidade, acesso, objetos digitais, preser-
vação digital e as transformações pós-internet. O artigo objetiva descrever a 
experiência dos autores com o uso dos elementos discutidos, para isso, toma-
-se como exemplo a oficina, inicialmente presencial, “Cibercultura e produ-
ção científica”, realizada durante o VII Seminário Internacional – As redes 
educativas e as tecnologias: transformações e subversões na atualidade, ofe-
recido pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

Na teoria da educação, o construtivismo e o interacionismo alertam o 
professor a atentar para as interações em sala de aula. Por sua vez, a teoria 
da comunicação no contexto da cibercultura ou da cultura digital convida 
o professor a promover interatividade em seu modus operandi presencial e 
on-line. Interação ou interatividade? Atentar para as interações ou promover 
interatividade. Não há porque excluir do interesse educativo uma ou ou-
tra abordagem. Ambas trazem contributos imprescindíveis para a mediação 
docente em nosso tempo. No entanto, o texto “Interação e interatividade: 
sugestões para docência na cibercultura”, de Marco Silva, conclui que o tra-
tamento da interatividade assume pertinência inarredável no cenário mar-
cado pela presença do computador, do tablet, do celular e dos seus usuários 
imersos em mobilidade e em redes sociais. 

No terceiro artigo, “Design interativo aberto: uma proposta metodológi-
ca para a formação de professores-autores na cibercultura”, as autoras Ed-
méa Santos e Tatiana Rossini propõem a bricolagem de alguns conceitos 
e práticas estruturantes para o exercício da pesquisa e da formação na ci-
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bercultura em tempos de mobilidade ubíqua (complexidade, multirreferen-
cialidade, pesquisa-formação, pesquisa-design) para contemplar a autoria em 
rede no ciberespaço em interface com as práticas educativas universitárias. 
Assim, nomeiam de design interativo aberto o processo de criação de práti-
cas educativas devidamente licenciadas para uso, reuso, compartilhamento 
e remixagem.

No quarto artigo, “O professor e a formação para a autoria na cibercultu-
ra: a criação dos atos de currículo”, Maristela Midlej, Maria Helena Bonilla 
e Nelson Pretto discutem questões relacionadas ao professor e sua formação 
para a autoria na cibercultura, mais especificamente, analisam o processo de 
criação de atos de currículo no cotidiano da escola, através de um contexto 
de pesquisa.

O quinto artigo da parte 1, “Juventude, redes sociais e participação polí-
tica”, de autoria de Maria Luiza Oswald e Dilton Ribeiro do Couto Junior, 
apresenta o protagonismo político que um grupo de jovens internautas es-
tabelece nas dinâmicas interativas e colaborativas de um dos sites de redes 
sociais mais populares hoje, o Facebook. Na tentativa de romper com os inú-
meros estigmas sociais geralmente associados aos jovens, o texto sugere que 
é cada vez mais necessário estudar a temática das juventudes a partir de uma 
perspectiva teórico-metodológica que penetre no cotidiano desses sujeitos, 
construindo um olhar com eles, e não sobre eles. Para isso, os autores apon-
tam a necessidade de reconhecer e legitimar a autoridade da experiência ju-
venil, representada aqui pela atuação política de um grupo de jovens inter-
nautas, que nos convidam a conhecer melhor quem são e qual a sua potência 
de expressão política na internet.

No sexto artigo, “Cultura da mobilidade: relações de professores com o 
smartphone”, os autores Edvaldo Souza Couto e Ana Elisa Drummond rela-
tam uma experiência de pesquisa que procurou discutir e analisar os usos 
que um grupo de professores faz dos smartphones em suas práticas e vivên-
cias cotidianas na cibercultura. O lócus da pesquisa foi o Núcleo de Tec-
nologia Educacional 17 do município de Salvador. O Núcleo foi escolhido 
como campo em consequência das diversas ações voltadas à inclusão digital, 
formação de professores e estudos sobre tecnologias na educação. A pes-
quisa concluiu que o acesso e a produção coletiva de saberes, por meio de 
tecnologias móveis, abrem novos horizontes e oferece oportunidades para o 
desenvolvimento de ações e projetos educacionais a partir da interação em 
tempo real. Nesse sentido, o aproveitamento didático dos smartphones pode 
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oferecer apoio às atividades aprendentes entre alunos e professores, mas, 
sobretudo, entre os próprios professores. A mobilidade constrói contextos 
e significados, efeitos pedagógicos e culturais e multiplicam nossas redes 
sociotécnicas.

Parte 2 – docência e cibercultura

No primeiro artigo da parte 2, “Formação docente e discente na cibercultu-
ra: por mares nunca antes navegados”, Aline Weber, Mayra Ribeiro e Mirian 
Amaral apresentam os resultados de uma pesquisa que teve como proble-
mática: em que medida a mobilidade dada pelas redes telemáticas sem fio 
pode ser utilizada no contexto da disciplina de Didática do Curso de Peda-
gogia, entendendo que esse contexto se dá “dentrofora”1 da universidade, 
nos diversos “espaçostempos” da cidade. O texto discute a necessidade de 
aproximação teórico-prática da formação do pedagogo com o contexto da 
cibercultura, incorporando a proposição segundo a qual, pensar a formação 
docente/discente nesse contexto implica na criação de atos de currículo que 
favoreçam a inserção das tecnologias digitais em rede em função da poten-
cialização das aprendizagens. 

De autoria de Cristiane Porto, Kaio Eduardo de Jesus Oliveira e Edvaldo 
Souza Couto, o segundo artigo que compõe esta parte, “A educação escolar 
enquanto rede de actantes”, discute qual o lugar dos objetos na constituição 
das relações sociais que permeiam a educação escolar, por meio da Teoria 
Ator-Rede. Para a consolidação desta discussão utilizou-se como aporte me-
todológico a pesquisa bibliográfica, tendo como fontes principais a obra de 
Bruno Latour (1994, 1999, 2012), entre outros autores que analisam questões 
referentes à técnica, à tecnologia, à cibercultura e à educação. Como princi-
pais considerações, este texto apresenta a importância do desenvolvimento 
dos materiais escolares para o processo de ensino-aprendizagem e organiza-
ção do espaço escolar desde o século XIX até questões emergentes na ciber-

1 Adotamos o uso da expressão “dentrofora” a partir do referencial teórico de Alves (2008, p. 11), 
sobre as pesquisas nos/dos/com os cotidianos. “A junção de termos e a sua inversão, em alguns 
casos, quanto ao modo como são “normalmente” enunciados, nos pareceu, há algum tempo, a 
forma de mostrar os limites para as pesquisas nos/dos/com os cotidianos, do modo dicotomiza-
do criado pela ciência moderna para analisar a sociedade.”
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cultura que consolidam a escola e a educação escolar como um híbrido de 
actantes humanos e não humanos desde sua essência até hoje.

Na sequência, o terceiro artigo da parte 2, “Vídeos digitais na pesquisa 
em educação e cibercultura: narrativas e imagens com a rede social YouTube 
em convergência com ambientes virtuais de aprendizagem”, originou-se de 
uma pesquisa que teve como objetivo investigar a criação de narrativas e 
imagens na rede social YouTube e nos ambientes virtuais de aprendizagens. 
Cristiane Marcelino e Rosemary dos Santos apresentam as ações formativas 
que foram desenvolvidas pelos cursistas e tutores da disciplina Informática 
na Educação do curso semipresencial de licenciatura em Pedagogia (UERJ) 
do Consórcio Cederj. Essas ações foram produzidas no ambiente de pesquisa 
atual de mestrado, intitulada “A Informática na Educação no ensino supe-
rior: do currículo em EAD para o currículo em educação on-line” (Pós-Gra-
duação em Educação/UERJ). Nessa perspectiva, as autoras compreendem 
que o processo de produzir vídeos, compartilhá-los na rede, comentá-los, 
constitui-se “espaçostempos” nos quais se articulam e se ressignificam expe-
riências diversas dos praticantes culturais nos múltiplos contextos cotidia-
nos em que vivem.

No quarto artigo da parte 2, “Imagens voláteis e Digital Storytelling: 
novas práticas pedagógicas na cibercultura”, os autores Carina d’Ávila, Fe-
lipe Carvalho e Tania Lucía Maddalena buscam discutir esse novo cenário, 
analisando as imagens, os atos educativos e a forma de contar histórias que 
tomaram e tomam novas formas que interferem diretamente no fazer e no 
pensar a Educação. Discutem, portanto, as imagens que são criadas-produzi-
das pelos dispositivos móveis, as quais chamamos, com Santaella (2007), de 
imagens voláteis e Digital Storytelling (LAMBERT, 2002; 2010), como novos 
dispositivos de educar, formar e contar histórias na cibercultura.

No quinto artigo dessa mesma parte, “Do ciberativismo às produções 
autorais: as pessoas com deficiências sensoriais estão nas redes sociais”, as 
autoras Alice Maria Costa, Rachel Colacique e Valeria de Oliveira apresen-
tam, a partir de narrativas e imagens de pessoas cegas e surdas, como estas 
vem se autorizando na internet e nas cidades com as mediações das mídias e 
redes sociais. No atual cenário sociotécnico, com a expansão das tecnologias 
digitais em rede, formam-se novos “espaçostempos” (ALVES, 2008) cultu-
rais. A cibercultura tem possibilitado e potencializado dinâmicas outras de 
valorização e participação dos indivíduos que agora podem, sobretudo, pro-
duzir conteúdos e informações. As redes sociais vêm se apresentando como 
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um espaço de todos. Praticantes culturais (CERTEAU, 1999) do ciberespaço, 
cotidianamente, vêm anunciando mudanças comportamentais de diferentes 
comunidades que fazem da cibercultura sua principal forma de expressão. 
(LEMOS, 2004; LÉVY, 2010) Nesse contexto, as pessoas com deficiências 
sensoriais também têm habitado as redes, se apropriando e criando práticas 
culturais autorais. A partir deste contexto, reflexões são apresentadas sobre 
questões que envolvem a e-acessibilidade e os usos que as pessoas cegas e 
surdas fazem das redes sociais.

O texto intitulado “Confirmações e percepções de professores sobre 
criatividade na construção de conteúdos para Ensino a Distância”, de auto-
ria de Vera Maria Tindó Freire Ribeiro e Ronaldo Nunes Linhares, encerra 
a parte 2. O artigo trata de uma reflexão sobre como a utilização do modelo 
de Habilidades Cognitivas de Puccio, Murdock e Mance (2007) possibilita 
as mudanças na práxis criativa de professores de Ensino a Distância (EAD) 
e como estas mudanças foram percebidas por eles. Os autores adotam o mo-
delo de construção colaborativa de modo que o conteúdo produzido pelos 
professores seja construído e reconstruído por meio do presente na ação. 

Parte 3 – Juventude e cibercultura

Baseado nos estudos sobre juventude e nas áreas que intersecionam ciber-
cultura e educação, o primeiro artigo da parte 3, “Jovens e celulares: impli-
cações para a Educação na era da conexão móvel”, de autoria de Helenice 
Mirabelli, Cassino Ferreira e Rafael Arosa de Mattos, propõe uma reflexão 
sobre a mediação dos dispositivos móveis de comunicação para a construção 
de conhecimento, entendendo que os usos de celulares e smartphones fazem 
parte dos cotidianos das juventudes contemporâneas, dentro e fora da es-
cola, e de suas constituições identitárias. O recorte aqui apresentado traz 
partes de dois estudos, um de mestrado e outro de doutorado, ambos em fase 
de finalização, desenvolvidos por meio de oficinas com jovens estudantes 
do segundo segmento do ensino fundamental em duas escolas públicas de 
municípios do Estado do Rio de Janeiro. Os dados que embasam esse artigo 
dizem respeito à mediação dos dispositivos na produção de crônicas sobre a 
cidade e na produção de cartografias construídas colaborativamente. Os re-
sultados considerados até agora apontam a pertinência e a urgência de apro-
ximar a cultura escolar das culturas juvenis, considerando que a mobilidade 
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caracteriza o atual momento da cibercultura, afetando os espaços/tempos de 
aprendizagem e de ensino, trazendo desafios e também um grande potencial 
para o campo da Educação.

O segundo artigo da parte 3, “‘A integração está na vida’: projetos in-
terdisciplinares como práticas ciberculturais”: projetos integrados como 
práticas pedagógicas ciberculturais”, de autoria de Ana Carolina Pereira da 
Silva Rosa e Roberta Fernandes Gonçalves, traz algumas reflexões propostas 
por duas pesquisas acadêmicas concluídas que buscaram entender as trans-
formações promovidas pela cibercultura e suas mediações nos processos de 
ensino-aprendizagem. As pesquisas tiveram como campo empírico uma es-
cola da rede pública estadual do Rio de Janeiro, fruto de uma parceria públi-
co-privada, que proporcionou a inserção das tecnologias digitais na escola. 
Foi possível perceber no estudo que os usos desses artefatos possibilitaram 
novas experiências de produção de conhecimento. Dentre muitas questões 
suscitadas no período da pesquisa, vimos que algumas práticas pedagógicas, 
mesmo não fazendo o uso efetivo das tecnologias digitais, utilizavam-se de 
uma dinâmica permeada pelas marcas da cibercultura, como a colaboração, 
a horizontalidade e a não linearidade. Os projetos integrados foram percebi-
dos, no contexto da pesquisa, como caminhos pedagógicos para um processo 
de ensino-aprendizagem que busca diminuir o hiato entre a cultura escolar e 
os anseios e necessidades dos jovens da contemporaneidade. Nesse artigo, as 
autoras apresentam duas experiências de projetos integrados, entendendo-
-os como práticas pedagógicas ciberculturais.

A parte 3 fecha com o artigo “Ocupar como prática de cidadania: cidades, 
redes e educação”, de autoria de Sarah Nery. A autora inspira-se em sua tese 
de doutorado para discorrer sobre o aspecto profundamente educativo dos 
movimentos “Ocupa” que instauram novas redes e relações entre as pessoas 
e as cidades. Trazendo diversos desses movimentos que ocorreram recente-
mente em inúmeros países, o texto chama atenção para a mediação das redes 
digitais no dialogismo que caracteriza essa prática que ajuda os “ocupantes” 
a buscar novos métodos de tomada de decisões, de convivência, novas práti-
cas em economia e gestão, baseadas nos princípios da Economia Solidária, 
dentre outros conhecimentos acumulados. A simultaneidade das práticas 
ocorridas entre cidade e ciberespaço contribui com a percepção de que as 
fronteiras que dicotomizam real e virtual devem ser cada vez mais proble-
matizadas, levando em consideração a complementariedade e circularidade 
das práticas.
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Parte 4 – diálogos com outras redes…

A parte 4 conta com dois artigos de pesquisadores franceses do Centro Inter-
disciplinar de Pesquisas sobre Valores, Ideias, Identidades e Competências 
na Educação e na Formação (CIVIIC), da Universidade de Rouen/França, 
que mantém convênio institucional com o Laboratório de Educação e Ima-
gem da Faculdade de Educação da UERJ já há alguns anos. No artigo “Usos 
privados e usos escolares das Tecnologias da Informação e Comunicação”, de 
autoria de Jean-Luc Rinaudo, o autor questiona o nexo entre usos privados e 
usos na esfera escolar das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), 
abordando com um olhar crítico os estudos segundo os quais as gerações 
mais jovens – imersas na cibercultura desde a infância – não teriam nada a 
esperar da escola no domínio do digital. O texto apresenta as práticas digi-
tais dos jovens e dos professores, analisando-as na esfera privada e na escola.

O artigo de Kinjal Damani, “Ensinar com as redes sociais: o papel dos 
professores no Facebook”, baseia-se em resultados parciais sua tese em pre-
paração na área das Ciências da Educação na Universidade de Rouen, sob a 
orientação do professor Jean-Luc Rinaudo, que incide sobre as práticas de 
ensino mediatizadas através das redes sociais, nomeadamente, o Facebook. 
O objeto de seu texto é compreender os usos e as práticas profissionais de-
senvolvidos por professores usuários do Facebook, levando em consideração 
os perfis elaborados por eles em um âmbito pedagógico. Após apresentar a 
metodologia da pesquisa, os dados coletados e os resultados gerais, a auto-
ra desenvolve uma análise mais detalhada das práticas de dois professores.  
O estudo realizado situa-se em uma perspectiva compreensiva das práticas 
correntes dos professores que, em seus procedimentos profissionais, se ser-
vem das TIC. Trata-se, portanto, de uma análise dos meios utilizados, ou 
não, por esses professores, sem qualquer pretensão de lhes dar conselhos ou 
proceder a algum julgamento a respeito de tais práticas.

Contamos ainda dois artigos de pesquisadoras do Programa de Pós-Gra-
duação em Educação da UERJ cujas produções têm afinidade com a temáti-
ca abordada nessa obra.

O artigo “Crianças e redes sociais: uma proposta de pesquisa on-line”, de 
autoria de Nelia Mara Rezende Macedo, apresenta os desafios que permea-
ram o processo de construção metodológica de uma pesquisa de doutorado 
interessada na relação das crianças com sites de redes sociais, especialmen-
te o Orkut e o Facebook. Apresentam-se as estratégias metodológicas – ob-
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servações de perfis infantis nas redes sociais, suas atualizações e conversas 
através dos chats dos sites em questão – e problematizam-se as escolhas e 
questões que nasceram neste processo, desde a especificidade da coleta e 
armazenamento de dados digitais, até aspectos pertinentes à temática em 
questão, como a relação entre pesquisador e pesquisado/adulto e criança no 
contexto das redes sociais, dilemas éticos implicados nessa relação, e mesmo 
as formas de abordar e conduzir a investigação sob pressupostos dialógicos 
e alteritários da produção do conhecimento.

Enfim, o artigo “Pesquisa em educação em tempos de cibercultura: pos-
sibilidades (qualitativas?) na exploração de grandes corpora”, de autoria de 
Miriam Leite, discute sobre questões metodológicas e suas respectivas di-
mensões políticas, na pesquisa em Educação no contexto contemporâneo 
da cibercultura. A autora focaliza, mais especificamente, o estudo de acer-
vos textuais de larga escala, em que se destaca a urgência da aproximação 
com os Estudos da Linguagem e da Linguística Computacional, bem como 
questões de ordem política que se abrigam nessas discussões e que encon-
tram resposta na proposta das Humanidades Digitais. Com esse propósito, 
o texto problematiza associação, por princípio, entre a pesquisa com base 
empírica de dados massivos e perspectivas positivistas e conservadoras da 
investigação acadêmica, e aborda, a seguir, o estudo do corpus Blogs SME/RJ 
(LEITE, 2014), para argumentar pela pertinência de pesquisas em Educação 
que produzam e discutam dados massivos. Traz ainda o estudo desenvolvido 
a partir da análise dos corpora Apostilas SME/RJCienc e Apostilas SME/
RJMat (ROMÃO, 2014), como exemplo das especificidades da pesquisa no 
campo educacional que impõem cautela no diálogo multidisciplinar que se 
faz necessário para esse tipo de estudo, e finaliza apresentando a perspecti-
va das Humanidades Digitais, que fundamenta politicamente a proposta de 
disponibilização pública dos corpora de pesquisa e a busca pela horizontali-
zação e coletivização do seu uso e produção.
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a ProduÇÃo científica na era das tecnologias 
móveis e redes sociais

Cristiane Porto 
Simone Lucena 
Ronaldo Linhares 

introdução

Em uma sociedade marcada por uma nova dinâmica de comunicação, na 
qual o não lugar predomina e o homem contemporâneo encontra-se com 
novas formas de comunicar-se, é sempre possível propor novas leituras e 
redimensionamentos do processo comunicacional em rede.

É possível constatar que a sociedade se rendeu ao mundo tecnológico, 
tornando-se conectada e dependente de uma vasta gama de dispositivos e de 
atividades cotidianas. Dentre as várias interfaces que interagimos no dia a dia 
estão e-mail, blogs, sites de notícias, gadgets, aplicativos e as populares redes 
sociais, aderidas em massa, principalmente, pela juventude mundial. Neste 
cenário, percebe-se que o contato com a internet vem atingindo, de forma 
contínua e acelerada, uma grande parcela da população mundial, condicio-
nando-os a uma vida conectada, como prolongamento da chamada vida real. 

Considerando este contexto, este artigo apresenta uma discussão acerca 
do papel das redes sociais digitais presente na internet como espaços cola-
borativos de aprendizagem e como potencializadoras de outras formas de 
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produção científica. Nos dois primeiros itens que seguem, propomos uma 
reflexão sobre a sociedade contemporânea com suas caraterísticas, elemen-
tos formadores e a dinâmica proporcionada pelas tecnologias. Em seguida, 
tratamos mais especificamente do ciberespaço e das redes sociais, enfatizan-
do as mudanças ocorridas nas relações pessoais e institucionais. Ainda neste 
item, tratamos da produção científica e como os artefatos da cibercultura 
pós-massiva proporcionou mudanças significativas no processo de produ-
ção e difusão do conhecimento. Para esta reflexão, tomamos como exemplo 
a oficina, inicialmente presencial, “Cibercultura e produção cientifica”, rea-
lizada durante o VII Seminário Internacional – As redes educativas e as tec-
nologias: transformações e subversões na atualidade, organizado pelo Pro-
grama de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ).

Esta oficina, concebida também para a rede, ao passo em que, media-
da através dos dispositivos propostos pela internet, teve início o diálogo do 
quê e como fazer. E-mails e mensagens via Facebook foram as principais 
interfaces utilizadas. As mensagens intercambiadas serviram como o prin-
cipal mote para abordarmos o assunto, utilizando como principal fonte de 
referência a fanpage criada para a oficina. Diante disso, foi possível observar 
como a rede e as redes sociais proporcionam não apenas novas práticas mais 
colaborativas e democráticas de participação e construção do conhecimen-
to, como também novas leituras, leituras “mestiças” do tema e do mundo.

a sociedade contemPorânea e sua relação com  
a informação

O processo de globalização da economia, somado ao desenvolvimento tec-
nológico, ou em consequência dele, tem proporcionado à sociedade grandes 
transformações e desafios, principalmente no campo da Cultura, Educação, 
Ciência e Inovação. Neste sentido, as políticas de estado e orientações dos 
organismos multilaterais (Organização das Nações Unidas – ONU, Organi-
zação das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – Unesco, 
Banco Internacional para Recosbtrução e Desenvolvimento – BIRD, Banco 
Mundial, Organização dos Estados Americanos – OEA, Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, Comissão Econômica 
para a América Latina e Caribe – CEPAL, entre outros) propõem ações e  
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estratégias para o desenvolvimento do que a Unesco (2003) definiu, primei-
ramente, como sociedade da informação – termo político-ideológico que 
cresceu com o processo de globalização neoliberal, com o objetivo de ace-
lerar a abertura e autorregulação de um mercado mundial – e hoje concebe 
como sociedade do conhecimento. (UNESCO, 2005)

A sociedade da informação destaca o caráter internacional do conheci-
mento contemporâneo, tendo a informação como matéria-prima base do 
conhecimento e da comunicação entre as pessoas. “É uma sociedade onde a 
componente da informação e do conhecimento desempenha um papel nu-
clear em todos os tipos de atividade humana, […] induzindo novas formas de 
organização da economia e da sociedade”. (CASTELLS, 2000, p. 34) A expres-
são “sociedade da informação” tornou-se um conteúdo específico do “novo 
paradigma técnico-econômico”. Expressa as transformações sociotécnicas, 
organizacionais e administrativas mediada por suportes tecnológicos, que 
transforma a busca, a produção e a distribuição do conhecimento.

Desde a segunda metade do século passado, vivenciamos a Revolução da 
Informação, para Gleick (2013) tão importante quanto a Revolução Agrícola 
e a Revolução Industrial. Segundo este autor, desde o início do século XX

A matéria prima estava por toda aparte, reluzindo e zumbindo na paisa-
gem [...], letras e mensagens, sons e imagens, noticias e instruções, abstra-
ções e fatos, sinais e signos: uma mistura de espécies relacionadas. E esta-
vam em movimento, fosse pelo correio, por fio ou via eletro magnética. 
(GLEIK, 2013, p. 15)

Neste contexto, para a Unesco, informação e conhecimento podem ser as 
duas principais forças de transformação social se as competências e habili-
dades para seu uso forem utilizadas e compartilhadas de maneira sistemática 
e equitativa. No entender de Takahashi (2000, p. 5), “a sociedade da informa-
ção não é um modismo. Representa uma profunda mudança na organização 
da sociedade e da economia, havendo quem a considere um novo paradigma 
técnico-econômico”.

A Revolução Tecnológica que fundamenta este paradigma amplia o co-
nhecimento e a informação produzidos a partir destas características, num 
círculo de retroalimentação acumulativa entre a inovação e seus usos. Cas-
tells (2003, p. 7) afirma que
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A difusão da tecnologia amplifica infinitamente seu poder ao se apropriar 
de seus usuários e redefini-los. As novas tecnologias da informação não 
são apenas ferramentas para se aplicar, mas processos para se desenvolver. 
[...] Pela primeira vez na história, a mente humana é uma força produtiva 
direta, não apenas um elemento decisivo do sistema de produção.

O mesmo autor acrescenta que esse novo paradigma tem características 
fundamentais, tais como: 

a. A informação como sua matéria-prima, em que o desenvolvimento 
tecnológico permite ao homem atuar sobre a informação propria-
mente dita. Para Gleik (2013, p. 16), “depois de ter sido transformada 
em algo mais simples, destilada e contabilizada em bites, a informa-
ção passou a ser encontrada em toda parte”. Tornou-se o alimento 
que alimenta nosso mundo;

b. Os efeitos das novas tecnologias têm alta penetrabilidade porque a 
informação é parte integrante de toda atividade humana, individual 
ou coletiva, todas essas atividades são afetadas pela nova tecnologia; 

c. Predomínio da lógica de redes. Esta lógica, característica de todo tipo 
de relação complexa, pode ser, graças às novas tecnologias, material-
mente implementada em qualquer tipo de processo, que multiplicam 
e fortalecem as novas possibilidades de comunicação, redefinem o 
espaço/tempo assim como as novas formas de sociabilidade; 

d. Flexibilidade: a tecnologia favorece processos reversíveis, permite 
modificação por reorganização de componentes e tem alta capacida-
de de reconfiguração; e

e. A crescente convergência de tecnologias, que interliga todas as áreas 
de saber e transforma as categorias segundo as quais pensamos todos 
os processos. (CASTELLS, 2000)

Sabemos que comunicar sempre fez parte da ação humana e de seu pro-
cesso civilizatório e que, desde sempre, a informação é a base desta ação. No 
entanto, em nenhum momento da história a união com a tecnologia provo-
cou tantas mudanças que afetassem de forma contundente, e em tão pouco 
espaço de tempo, o ritmo da vida de muitas e diferentes áreas de saber e em 
diferentes lugares concomitantemente. Isso tudo em um tempo tão curto, 
envolvendo tantos suportes e linguagens que alimentam a imaginação e a 
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criatividade de cientistas e empresários, desde as chamadas Ciências Duras, 
as Ciências Humanas até os mercados econômicos. Juntos, tecnologias, in-
formação e comunicação ocupam um lugar definidor das ações humanas, 
proporcionando transformações no cotidiano, que cada vez menos podemos 
compreender e mensurar.

Cada vez mais, a condição de produção da informação na contempora-
neidade exige novas posturas nos espaços provocadores da aprendizagem. 
Desde o uso do carvão na parede das cavernas, passando pelo papel entre 
tantos outros suportes, a tecnologia sempre tem participado e contribuído 
para os processos educativos, principalmente os formais, sempre focada no 
registro, guarda e circulação da informação. E, dessa forma, reproduzindo 
uma verticalização hierarquizada do poder na sociedade, asseguradas pelo 
controle desde a produção, a acesso e a divulgação.

Num primeiro tempo, o lugar da tecnologia neste contexto é claro, assim 
como está claro seu papel no mercado e no modelo econômico globalizado 
e digitalizado, já totalmente tomado pelos bits da informação. No entanto, 
há outros espaços e funções em que as tecnologias da informação provo-
cam mais o caos e a incerteza do que certezas, o ciberespaço. Este espaço, ao 
mesmo tempo consequente e inconsequente, de controle e descontrole, de 
lugar e não lugar possibilita a migração das redes sociais sobre novas bases. 
Estruturada sobre um paradoxo, a rede se alimenta da informação e da inter-
conectividade dos sujeitos numa escala inimaginável. (GLEICK, 2013)

Com as tecnologias móveis e as redes, a condição de estar em qualquer 
momento e em qualquer lugar foi aperfeiçoada, pois as tecnologias móveis 
ampliam em muito o sentido da onipresença e da interação, tanto quanto o 
processo de produção, acesso e divulgação do conhecimento. Estas tecnolo-
gias e seus dispositivos digitais (smartphones, tablet, netbooks etc.), ligadas em 
rede, redefinem a relação tecnologia e os sujeitos na sociedade, na educação 
e na ciência. Tem na internet e suas interfaces, o espaço privilegiado desta 
relação, ocupando um papel fundamental tanto para lidar com a informa-
ção, como para construir e divulgar novos conhecimentos.

Como qualquer ambiente civilizatório, o ciberespaço engendra uma 
nova cultura de conectividade. Com ele muda o tratamento, a memória, a 
transmissão da informação e as interfaces por onde elas são publicizadas, 
como um espaço de comunicação aberto, fluido e interativo. Neste espaço 
nasce a cibercultura, baseada na interconexão, na criação de comunidades 
virtuais e na inteligência coletiva. (LEVY, 1999)
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Tal qual propõe os irmãos Wachowski (1999) no filme Matrix, o fruto 
desta sociedade é uma geração que nasce submersa na tecnologia e transita 
na cibercultura. Esta faz uso de dispositivos tecnológicos de forma produti-
va e eficiente, contribuindo para criar novas relações com a informação e o 
conhecimento. Para estas relações, é fundamental a condição da ubiquidade 
gerada pelas tecnologias móveis, que transformam as formas de acesso e uso 
da informação na sociedade contemporânea.

A frequente utilização das tecnologias móveis conectadas em rede tem 
propiciado outro espaço de comunicação que Santella (2008) chama de es-
paços híbridos ou intersticiais. Estes espaços são considerados como fron-
teiras, bordas, intersecções entre o espaço físico e o digital. Para esta autora 
isso ocorre quando “não mais se precisa ‘sair’ do espaço físico para entrar 
em contato com ambientes digitais. Sendo assim, as bordas entre os espaços 
digitais e físicos tornam-se difusas e não mais completamente distinguíveis”. 
(SANTAELLA, 2008, p. 21)

Lemos (2008) considera a intersecção entre espaço físico e eletrônico 
como sendo territórios informacionais. Estes territórios são considerados 
como

Áreas de controle do fluxo informacional digital em uma zona de inter-
secção entre o ciberespaço e o espaço urbano. O acesso e o controle in-
formacional realizam-se a partir de dispositivos móveis e redes sem fio. 
O território informacional não é o ciberespaço, mas o espaço movente, 
híbrido, formado pela relação entre o espaço eletrônico e o espaço físico. 
(LEMOS, 2008, p. 221)

São nestes espaços intersticiais e territórios informacionais que atual-
mente os sujeitos utilizam com maior frequência para se comunicar nas re-
des sociais da internet. Afinal, em qualquer lugar onde esteja e a qualquer 
momento pode-se estar conectado com pessoas e instituições. Assim, com os 
dispositivos móveis conectados, podemos dizer que vivemos hoje constante-
mente um tempo on-line onde tudo ocorre jus in time.
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redes sociais e Produção científica no brasil 
contemPorâneo

Na contemporaneidade, o desenvolvimento e a disseminação, inicialmente 
das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), hoje denominadas de 
tecnologias digitais, ocasionaram transformações também na produção do 
conhecimento científico, principalmente pelo fato das redes possibilitarem 
conexão e interatividade entre sujeitos de diferentes lugares e instituições 
de pesquisa. Além disso, com a ampla circulação da informação e do conheci-
mento no ciberespaço, novos arranjos sociotécnicos estão sendo construídos 
e/ou resignificados. À vista disso, estar hoje na/em redes é condição sinequa 
non para todas as pessoas e instituições que desejam e necessitam aprender, 
estudar, pesquisar, produzir, comunicar, interagir e divulgar.

A expressão “rede social” tem sido utilizada com maior ênfase, atualmen-
te, por conta do desenvolvimento das interfaces criadas para a internet que 
possibilitam a interação instantânea entre pessoas de diversas regiões do 
planeta. Contudo, é importante sinalizar que as redes sociais são parte de 
uma rede, ou como ressalta Santaella e Lemos (2010, p. 13), “o conceito de 
redes não se limita a redes sociais. Estas são um dos tipos de rede”.

Conceituar o termo “rede” não é tarefa das mais fáceis, isso porque se 
corre o risco de parecer impreciso e ambíguo. Para Santos (2012, p. 261), “a 
polissemia do vocábulo tudo invade, afrouxa o seu sentido e pode, por isso 
prestar-se a imprecisões e ambiguidades, quando o termo é usado para defi-
nir situações”.

Uma rede pode ser definida considerando seu aspecto material e técnico 
ou pelo seu dado social. No primeiro caso, a rede retrata apenas a infraes-
trutura tecnológica por onde são transportados dados e informações para os 
pontos de acesso. No segundo caso, são observadas as relações estabelecidas 
entre os sujeitos que vivenciam e interagem na rede, pois toda “rede é social 
e política, pelas pessoas, mensagens e valores que a frequentam”. (SANTOS, 
2012, p. 262)

Segundo Castells (2000, p. 498), as “redes são estruturas abertas capazes 
de expandir de forma ilimitada, integrando novos nós desde que consigam 
comunicar-se dentro da rede”. Nesse sentido, consideramos as redes sociais, 
que poderão ser utilizadas na educação e na produção científica como es-
paços abertos ao compartilhamento e à produção em constante processo de 
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transformação. Tudo isso, de acordo com as possibilidades técnicas e com as 
vivências sociais, políticas e históricas dos sujeitos que interagem na rede.

No Brasil, muitos pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento 
tem se debruçado a estudar as questões das redes na sociedade contempo-
rânea sob variados enfoques. Autores como Lemos (2007-2010), Recuero 
(2009), Santella e Lemos (2010), Santaella (2013), entre outros discutem a 
rede sob um enfoque comunicacional e social. Santos (2012) aborda as redes 
em termos geográficos e sociais e Parente (2004) apresenta um debate sobre 
a rede, abordando três temáticas: a filosofia da rede, a ética e estética da rede 
e a rede como nova dimensão da comunicação.

Nos ancoramos em alguns destes autores para compreendermos e dis-
cutirmos as redes sociais presente na internet, pois conforme sinalizamos 
anteriormente, estas redes estão sendo cada vez mais utilizadas por pessoas 
e instituições com diferentes finalidades. O seu crescimento exponencial se 
deve principalmente ao fato das redes sociais se configurarem como ambien-
tes de fluxos, vivos, altamente diferenciados, por onde perpassam circula-
ções, alianças e movimentos. “Uma rede de atores não é redutível a um único 
ator e nem a uma rede; ela é composta de séries heterogêneas de elementos 
animados e inanimados, conectados e agenciados”. (MORAES, 2004, p. 322)

As Redes Sociais na Internet (RSI) têm sido utilizadas pelos sujeitos 
muitas vezes com a simples intenção de se comunicar e de estar junto. A 
finalidade primordial destas redes, segundo Santaella e Lemos (2010, p. 50), 
tem sido “promover e exacerbar a comunicação, a troca de informação, o 
compartilhamento de vozes e discursos”.

Na educação, as RSI, algumas vezes, são utilizadas por alunos e profes-
sores para vivenciar outras formas de comunicação, de aprendizagem, de 
compartilhamento e produção colaborativa de conhecimentos. Na produ-
ção científica, as redes sociais também estão ganhando espaço entre os pes-
quisadores, seja para divulgar suas produções, seja para realizar construções 
colaborativas. Isso porque as redes extrapolam as fronteiras físicas e locais, 
potencializam novas dinâmicas, conhecimentos e culturas. 

Discutir a produção científica no Brasil contemporâneo é uma tarefa 
que demanda um entendimento acerca das transformações advindas após o 
surgimento da internet. Na década de 1990, quando o processo de globaliza-
ção começou juntamente com o desenvolvimento da internet, trouxeram a 
felicidade de uma comunicação global. Isto é, escrever sobre ciência passou 
a ser um bem para ser exercido de forma regional, nacional e internacional. 
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Inaugura-se um novo modelo de comunicação científica, os dispositivos ele-
trônicos digitais junto com a Rede Mundial de Computadores interligados 
reconfiguram toda uma forma de comunicar ciência em rede de maneira 
ampla e dinâmica. 

Na contemporaneidade, apesar da relativização da autoridade epistemo-
lógica do discurso científico frente a outras formas discursivas, observa-se 
que tal interlocução continua a ser muito mais que um ritual sacralizado 
através dos anos, um procedimento necessário para uma comunicação ampla 
e sem fronteiras. Percebe-se o conhecimento científico, em conjunto com os 
novos meios comunicacionais, dinamizou as atividades para gerar o diálogo 
entre a pesquisa, as diversas instituições de fomento e o público leitor. 

Com isso, observa-se uma mudança na escrita científica e também na 
estruturação e ciclo texto adequam-se a uma nova forma de comunicar ci-
ência, ultrapassando costumes e amparando-se na lógica do fazer científico 
revisto e adequado ao mundo da cibercultura.

À vista disso, é inegável que na contemporaneidade a comunicação cien-
tífica obteve um destaque especial entre os governos, pesquisadores e mem-
bros das comunidades científicas. A forma interativa de disponibilizar infor-
mações e conhecimentos on-line marca um novo desenho de comunicação. 
O vasto repositório de informações tornou-se acessível ao grande público 
leitor. Para Castells (2003, p. 343)

Na atualidade, a integração de vários modos de comunicação em uma rede 
interativa vem causando transformações sociais semelhantes à da inven-
ção do alfabeto em 700 a.C.. O surgimento de um novo sistema eletrônico 
de comunicação caracterizado pelo seu alcance global, integração de to-
dos os meios de comunicação e interatividade potencial está mudando e 
mudará para sempre nossa cultura. Implica ainda no surgimento de uma 
nova cultura: a cultura da virtualidade real. 

A comunicação em ciência assume papel de duplicidade, além de servir 
como difusora de ciência, ela possibilita o diálogo entre cientistas e socieda-
de, buscando criar um elo de circulação para a construção do conhecimento. 
Enquanto ambiente de informação, comunicação e ação múltiplo e hetero-
gêneo, e em função dessa multiplicidade e heterogeneidade, a internet pos-
sibilita a coexistência, lado a lado, de ambientes informacionais stricto senso 
(bancos de dados dos mais variados tipos), jornalísticos (jornais on-line, rá-
dios on-line, agências de notícias etc.), educacionais (cursos a distância, listas 
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de discussão especializadas, simulações educativas, bibliotecas), de interação 
e comunicação (chats, fóruns, correio eletrônico), de lazer e cultura (jogos 
on-line, museus), de serviços (bancos, sites para declaração de impostos on-
-line), comerciais, de trabalho etc.. (PALACIOS, 2003)

É fato que a internet tem se tornado uma forma de mediação eficiente 
das informações científicas que circulam independentemente do tempo e do 
espaço. Elas trazem em si uma multiplicidade de vozes, ecoando nas formas 
sem que os links se organizam e contextualizam o conteúdo por meio de um 
discurso polifônico, no sentido bakhtiniano do conceito. Conforme Ayerdi 
e Noci (2003, p. 6), “El objetivo: dar información técnica, científica, detallada 
y veraz sobre los ultimos avances, las ultimas cuestiones, con el fin de darles 
la mayor difusión posible entre los agentes sociales, económicos y políticos 
implicados”.

Neste sentido, apesar de a rede ser um meio ágil e rico em informações, 
“o processo de inserção e disponibilidade de conteúdos não seguiu critérios 
uniformes de organização e localização” (AqUINO, 2009, p. 29), o que tor-
nou a internet um local que possui um imenso número de dados que, em 
sua maioria, encontra-se desorganizado e sem classificação. Segundo Aqui-
no (2009), o periódico eletrônico é uma das iniciativas para organizar a in-
formação científica na internet, e que ele possui o formato constantemente 
alterado, com o intuito de se adequar à necessidade que os pesquisadores 
têm com relação à eficiência ao acesso da informação.

Foi esta dinâmica da publicação eletrônica aliada às políticas de incen-
tivo às publicações científicas que ajudou o Brasil firmar-se no 13º lugar do 
mundo em volume de publicações. Uma mudança considerável, pois antes o 
país ocupava o 22º lugar. Ao aplicar os novos formatos de publicação cientí-
fica, o Brasil colabora para que as modificações transcendam a simples mu-
dança da versão impressa para on-line dos periódicos. 

Ainda mencionando o crescimento exponencial da produção de ciência 
no Brasil, o presidente da Capes, Jorge A. Guimarães, afirma que:

Muitos fatores levam a uma promoção da nossa produção científica: a 
crescente presença do Brasil neste ranking mundial: da 22ª posição em 
1998 para 13ª em 2008; o aporte de recursos de fomento das agências fe-
derais, especialmente nos últimos anos, e a adesão de muitos estados, que 
passaram a financiar substancialmente as atividades de pesquisa; o cresci-
mento do número e do valor das bolsas federais, corrigido em 2004 e 2008 
em 67% (variação nominal); o crescimento de titulados na pós-graduação, 



A produção científica na era das tecnologias móveis e redes sociais 35

sobretudo no doutorado, onde se dá a maior parte da produção científica 
brasileira; a cobrança de melhor desempenho individual dos pesquisado-
res na avaliação por todas as agências de fomento; as exigências de desem-
penho0 dos cursos nas avaliações da pós-graduação pela Capes; a criação 
do Programa qualis da Capes, que classifica as revistas estrangeiras e bra-
sileiras para orientar a avaliação da Capes; desde 2003, uma detalhada e 
exigente revisão dos critérios de classificação de todos os periódicos que 
compõem o Programa qualis. (GUIMARÃES, 2009)

Assim, é viável atribuir este crescimento a um conjunto de fatores que 
convergem para o crescimento da publicação científica no país. Dentre eles, 
estão o investimento em ciência e tecnologia e as políticas públicas para 
promoção da ciência.

O Brasil, atualmente, não ficou de fora do movimento de Acesso Aberto 
que emergiu nos países desenvolvidos no início do ano 2000 e tem se solidi-
ficado desde então, dando origem aos repositórios temáticos e institucionais 
de artigos. Além disso, este tipo de acesso promove e redimensiona novas 
formas de conduzir o processo editorial, impondo uma nova ótica para as 
publicações científicas.

O debate em torno do Acesso Aberto é mundial e para alguns teóricos 
como Byrnes e outros (2013), que chama a atenção para o que ele denomina 
os quatro pilares para o futuro da comunicação científica. São eles: amplia-
ção dos produtos e formatos de comunicação científica; publicação imediata 
em acesso aberto; o processo aberto peerreview e o amplo e público reconhe-
cimento deste. Para estes autores em tela, estes pilares têm como principal 
fundamento a necessidade de convergir os produtos que trazem contribui-
ção no aumento da velocidade e a qualidade da iniciativa científica.

O Brasil já é a 5ª maior nação do mundo em número de repositórios di-
gitais, à frente de potências econômicas como França, Itália e Austrália, 
possui a 2ª maior Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do planeta (a 
BDTD), e ocupa o 3º lugar em quantidade de publicações periódicas de 
acesso livre. (IBICT, 2009)

Verifica-se que este novo padrão pode consolidar pesquisadores e estes 
ganharem espaço para uma maior obtenção de conhecimento e disponibi-
lizarem os resultados de suas pesquisas com maior visibilidade. Com isso, a 
ciência se desenvolve mais rapidamente e se torna mais transparente e a so-
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ciedade tem acesso aos resultados das pesquisas financiadas pelos impostos 
que ela própria paga.

Com a ampliação dos formatos da comunicação científica, verifica-se 
que o artigo científico é o tipo de produto que tem o maior reconhecimento 
para a comunidade científica e, a cada dia mais, solidifica-se como um ele-
mento que acelera a comunicação científica intra e extrapares. No Brasil, os 
órgãos responsáveis pelo fomento à pesquisa científica trata o artigo como 
o principal meio de comunicar ciência e este como uma escrita que se pu-
blicada em um periódico de boa classificação fornece ao pesquisador um 
reconhecimento diferenciado. 

Mas é inegável que todo o processo de produção e comunicação da ciên-
cia tem como elemento significativo a figura do avaliador, no processo de 
avaliação por pares. Esta remonta o século XVII e configura-se como ele-
mento essencial no processo comunicacional da ciência. O trabalho de ava-
liação deve ser criterioso e, por isso, muitas vezes, torna-se demorado, pois 
o número de periódicos no Brasil e no mundo tem aumentado muitos nos 
últimos anos, mais uma consequência do surgimento da internet. 

Com a criação dos sistemas eletrônicos para editoração de revistas, o 
processo de avaliação por pares ganhou um desenho mais dinâmico e a re-
visão cega recebeu um impulso significativo. Isso porque algumas publica-
ções periódicas eletrônicas oferecidas na web passaram a utilizar o pacote do 
Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER), versão customizada 
do pacote de software Open Journal Systems, software desenvolvido pelo Pu-
blicKowledge Project (PKP). (IBICT, 2009) Este modelo de publicação se 
difere do utilizado em periódicos tradicionais devido ao fato de que o acesso 
à informação não está ligado a um valor monetário, pois nele não é preciso 
pagar para entrar em contato com o conhecimento publicado. Nota-se que 
softwares como o SEER reconfiguraram a dinâmica de edição dos periódicos 
no Brasil.

Outro aspecto significativo na produção científica pós-internet é que 
passou a existir diálogo intenso entre as mais diversas áreas do conhecimen-
to. Ou seja, a miríade de informações propicia uma multireferencialidade 
de temas e isso, também, demonstra a intensidade em que na rede, as áreas, 
ainda que muito específicas, tem mantido uma interlocução significativa. 
Há um aspecto relevante em toda discussão, isto é, além de velocidade e 
possibilidade de interlocução a internet tem o potencial de resguardar de 
maneira sistemática resultados de pesquisa e até mesmo o estado em que se 
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encontra determinada pesquisa o armazenamento da produção científica de 
maneira segura.

Destarte, a convergência das potencialidades oferecidas pela internet à 
produção de ciência configura, pela primeira vez na história, por meio de 
uma memória múltipla, instantânea e cumulativa. Com isso, não há limita-
ções de espaço, numa situação de extrema rapidez de acesso e alimentação e 
de grande flexibilidade combinatória.

Notadamente, a produção de ciência no Brasil ultrapassou as barreiras 
dos suportes lineares e analógicos e é possível manter a memória de textos 
sobre difusão científica. Isso possibilita uma apropriação onde os conheci-
mentos produzidos, em um determinado período de tempo, sejam revisita-
dos e até redimensionados, além de difundir informações para que todos os 
leitores também sejam sujeitos funcionais na constituição e apropriação dos 
conhecimentos científicos.

exPeriência com cibercultura Produção 
científica 

As reflexões propostas nos itens anteriores serviram como uma espécie de 
preparação de uma tela onde pintaremos em cores leves uma experiência 
significativa que envolve a cibercultura, redes sociais e produção científica. 
Esta experiência que começou em rede, pois os autores, inicialmente, estabe-
leceram essa comunicação, que ganhou forma e está descrita a seguir.

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro realizou, em junho de 2013, 
o VII Seminário Internacional – As redes educativas e as tecnologias: trans-
formações e subversões na atualidade. Este seminário teve como proposta 
discutir a ampliação dos diálogos entre diferentes campos de conhecimento 
e de abordagens sociais. Buscou compreender a produção do conhecimento 
para além do conhecimento científico, que durante muito tempo foi consi-
derado como única forma legitima da construção do saber. 

Neste seminário realizamos a oficina “Cibercultura e produção científica”, 
com o objetivo de discutir a cibercultura e como a produção científica se re-
dimensionou e ganhou novos formatos na contemporaneidade. A oficina teve 
carga horária total de quatro horas, na qual foram discutidos os conteúdos: 
Sociedade contemporânea e suas peculiaridades; Cibercultura e os elemen-
tos que a caracterizam; Cultura pós-massiva e autopublicação; Redes sociais, 
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educação e ciência; Difusão científica: conceito e aplicabilidade; As transfor-
mações nos veículos e processos de disseminação e divulgação científica; e 
Produção científica no Brasil contemporâneo.

O tempo presencial da oficina se mostrou insuficiente para os debates 
animadores que ocorreram no momento que esta aconteceu. Como já preví-
amos que isso seria possível de ocorrer, uma vez que o tema da oficina sus-
citou a procura por muitos participantes do Seminário, a maioria oriundos 
de cursos de pós-graduação, optamospor criar uma fanpage na rede social 
Facebook para ampliar as discussões para além do espaço físico e presencial. 
Na fanpage, além de disponibilizarmos todo o material apresentado, passa-
mos a ter um diálogo interativo constante com os sujeitos que adentraram 
na rede social.

figura 1 – Oficina cibercultura e produção científica

Fonte: Cibercultura... (2013).1

Inicialmente, a rede social tinha apenas os professores da oficina e os 
inscritos durante o VII Seminário que eram em torno de 25, porém em pou-
co tempo o site ganhou mais de 100 adeptos de diferentes regiões e que não 
estavam inscritos na oficina, mas que passaram a acompanhar as atividades 
on-line, curtindo os posts, enviando conteúdos e comentários que contribu-

1 Ver: <https://www.facebook.com/CiberculturaProducaoCientifica>.
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íram para a ampliação do debate das temáticas relacionadas à cibercultura 
e produção científica. Este acontecimento foi possível porque a rede é um 
espaço aberto e interativo no sentido todos-todos, onde cada um potencial-
mente é também autor do conhecimento.

Como espaço de participação aberto, a internet e, por configuração, as 
redes, permitem ampliar a ágora sem limites de tempo, espaço ou quanti-
dade de pessoas. Para além da sala de aula, o espaço da rede é, portanto, um 
lugar de evolução e aprendizado mestiço, onde o conhecimento é contínuo, 
dinâmico e instável. (SERRES, 1993) Aqui a rede se caracteriza como um 
oceano, um lugar para ser preenchido por outras pessoas. Este espaço pro-
porciona inúmeras possibilidades pedagógicas de ensinar e aprender, assim 
como de produzir e compartilhar informações e conhecimento quebrando 
a estrutura fechada da oficina, com marcadores espaço-temporais tão defi-
nidos, ou dependentes do tempo e espaço, dos sujeitos e das instituições.  
O prolongamento da oficina ampliou o número de sujeitos, criou possibi-
lidades de socialização e, principalmente, incluiu quem procurava espaço 
para discutir e trocar informações, ideias e percepções sobre o tema.

No outro lado do rio, ainda aproveitando a metáfora de Serres (1993) so-
bre a mestiçagem do conhecimento, mostrou que a disjunção entre espaço e 
tempo proporcionada pela tecnologia afeta as formas pedagógicas do apren-
der mediado agora, por outras experiências dos contextos práticos da vida. 
Estes impossíveis de serem incorporadas ao cotidiano aprisionado do espaço 
escolar são reincorporadas, através das redes, tanto por docentes como por 
discentes, no processo de construção do conhecimento. Nesta experiência 
específica destacamos a colaboração, a interação e a diversidades como ele-
mentos definidores das estratégias de mediação, o que torna a prática um 
desafio constante para a produção, o acesso, a divulgação e a recepção do 
conhecimento científico.

conclusão

Após todo o processo descrito acima, observamos que o espaço da fanpa-
ge se ampliou e serviu para divulgar eventos científicos, artigos, trabalhos 
realizados. Enfim, o olhar sobre o tema proposto se ampliou e o diálogo se 
prolonga em tentáculos diversos a cada dia.
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A fanpage da oficina continua sendo acessada a cada dia por mais pessoas 
que descobrem neste espaço um ambiente propício para debates e discus-
sões sobre a cibercultura e a produção científica no Brasil. Observamos que 
a dinâmica da comunicação que a internet e os outros meios propõem aos 
pesquisadores, divulgadores de ciência e público de modo geral, ressalta o 
quanto o envolvimento do público com o universo científico é importante 
para a sociedade e fundamental para a própria ciência. 

Borges (2001) postula a existência de um livro infinito, isto é, um volume 
que se desdobra em um número ilimitado de páginas e que, como as partícu-
las da areia, carece de princípio e de fim. Essa imagem do infindável impõe-
-se quando se conjectura sobre o ciberespaço e em especial sobre a rede. A 
internet alarga algo que poderia ser o espaço-tempo infinito e, tal qual o 
Livro de Areia concebido por Borges, ela não tem princípio ou fim. E, assim, 
cortamos o fio deste texto em busca da retomada, ainda que distante, para 
novas e possíveis discussões, esperando continuar essas e outras altercações 
on-line e/ou em outros encontros presenciais, pois ainda há muito que ser 
dialogado sobre redes, cibercultura e produção científica.
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interaÇÃo e interatividade:
sugestões para docência na cibercultura1

Marco Silva

introdução

Interação e interatividade, a distinção é polêmica. O termo “interação” está 
consolidado e diz respeito às ações mútuas entre pessoas, entre pessoas e 
coisas ou somente entre coisas. O termo “interatividade” é recente, apareceu 
na década de 1960, no contexto da crítica à mídia de massa, e tornou-se am-
plamente utilizado na cultura digital ou cibercultura para exprimir ambiên-
cia comunicacional ou produto cujo funcionamento permite ao seu usuário 
algum nível de controle sobre os acontecimentos.

Para Bateson e colaboradores (1981), a interação é desencadeada pela di-
ferença, portanto, trata-se de um conceito genérico. Está na Física, na Ter-
modinâmica, na Biologia, na Psicologia Social, na Ecologia, na Educação etc. 
Exemplos:

a. Na Termodinâmica, um copo de água fria próximo de um copo de 
água gente gera interações de equilíbrio do calor; 

1 Este texto resgata formulações do livro Sala de aula interativa (1ª ed. 2000) em nova aborda-
gem. 
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b. Em Psicologia Social, num elevador, quando todos estão em silêncio, 
o constrangimento do entreolhar é interação;

c. Na sala de aula presencial, onde o professor não contempla a partici-
pação dos alunos, ainda assim há interação;

d. Na sala de aula on-line, onde ocorre a educação a distância baseada 
em conteúdos de aprendizagem fechados no formato PDF, tutoria 
reativa e fórum burocrático. 

A interação sempre está presente, gerada pela dinâmica das diferenças. 
Por sua vez, ainda que haja banalização do termo “interatividade” am-

plamente explorado nas esferas mercadológica e midiática, ele exprime a 
expressão da cultura da participação e da colaboração (cibercultura, cultura 
digital) que emerge na confluência complexa entre o sujeito menos espec-
tador e as mídias digitais em rede alimentadas pelo social.  O cenário comu-
nicacional na era da internet social parece destilar aquilo que o espírito do 
tempo lhe reserva como especificidade: a articulação da emissão (pessoa ou 
equipamento) e da recepção (pessoa ou equipamento) na cocriação da comu-
nicação ou de um produto. (SILVA, 2014)

O termo “interação” não remete à disposição comunicacional baseada 
na coautoria intencional da emissão e da recepção. Sua generalidade não 
favorece a atenção para essa especificidade. Este texto parte dessa  constata-
ção para situar a sala de aula presencial e on-line com base em apropriações 
dos termos “interação” e “interatividade”. Traz duas apropriações. A primei-
ra, de Hardy e colaboradores (1991) e de Ribeiro (1986), trata dos cuidados 
com a interação a serem tomados pela autoria do professor em sala de aula.  
A segunda trata da interatividade com base em contribuições das teorias da 
comunicação e da cibercultura (LEMOS; LÉVY, 2010; SANTAELLA, 2013; 
SANTOS, 2014; SILVA, 2014) para situar a autoria docente na educação em 
tempo de mobilidade ubíqua e de redes sociais no espaço e no ciberespaço.

O tratamento dessas apropriações pretende mostrar que para além do 
termo genérico onde se acomodou secularmente a pedagogia da transmissão 
ou a docência unidirecional, o professor pode realizar investimentos espe-
cíficos para mobilizar a experiência viva da comunicação, do conhecimento 
e da formação. Para isto, em colaboração com os cursistas e sem jamais es-
quecer a coautoria intencional da emissão e da recepção, o docente propicia 
múltiplas experimentações, múltiplas expressões; disponibiliza uma monta-
gem de conexões em rede que permite múltiplas ocorrências; formula pro-
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blemas ou provoca de situações de aprendizagem; e arquiteta de percursos 
de autoria e de colaboração no desenho das aulas. 

A escola e a universidade ainda seguem muito do modelo unidirecional 
da distribuição em massa. O currículo ainda é entendido como conteúdos 
fechados e disciplinas estanques. Nesse contexto, o trabalho do professor li-
mita-se, muitas vezes, a distribuir o saber-produto. O ofício de ensinar se en-
contra submetido a um modelo tecnocrático e hierárquico de treinamento. 
Consequentemente, o professor deixa de se ocupar com a formação do indi-
víduo e passa a equipar os alunos para a concorrência no mercado de traba-
lho. Ele é levado a formar competências e não mais ideais. Nesse ambiente, 
a comunicação interativa não flui. Ainda que fale em “escola interativa” e 
“educação interativa”, a disposição autoral e colaborativa mais eloquente da 
cibercultura é apenas um discurso vazio que parece vir de um mundo dis-
tante, do qual se ouviu falar na propaganda sobre os computadores, tablets 
e celulares. Não há lugar para a educação concebida na perspectiva da in-
teratividade, quando o professor se torna um burocrata do saber-produto. 
Entretanto, nessa sala de aula interação há.

Há mestres que driblam a lógica da distribuição em massa que prevalece 
em suas escolas e universidades e conseguem educar segundo Paulo Freire 
(dialogia) e Vygotsky (sociointeracionismo). No entanto, prevalecem dois ti-
pos de professor: o que segue o critério do desempenho e aquele que perde 
o viço típico do início de carreira, deixando de ousar e de experimentar uma 
nova ambiência comunicacional em sua profissão. Acostuma-se a cumprir 
tarefas sobre as quais não é consultado. Torna-se incapaz de fazer frente 
ao sistema geral de ensino e acaba reproduzindo a ideia de que está ali para 
transmitir o conteúdo. Pior: vê naturalmente os alunos na linha de produ-
ção da sala de aula, em que realizam um trabalho rotineiro e repetitivo ao 
longo de anos. Os alunos estariam ali para assistir, assimilar os conteúdos e 
repeti-los nas avaliações. A aula permanece como palestra para a absorção 
individual, e o professor continua onisciente, instrutor e treinador.

Mudar esse estado de coisas requer muitas iniciativas individuais, coleti-
vas e institucionais. Uma dessas iniciativas passa necessariamente pelo cui-
dado com as interações e pelo investimento em interatividade. Os professo-
res, em especial, precisarão discutir e experimentar sugestões práticas para 
modificar a tradicional sala de aula baseada no baixo nível de participação 
dos alunos, que enfatiza atividades solitárias e que tem por objetivo a apren-
dizagem mecânica de conhecimento factual. Nesse sentido, as sugestões 
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aqui entendidas como atentar para as interações e promover interativida-
de podem estimular atitudes capazes modificar as práticas que se baseiam 
na distribuição do “conhecimento”. São duas linhas temáticas que sugerem 
ações e atitudes para que o professor possa modificar a sua comunicação 
em sala de aula. Com elas, o professor pode entender a sua própria situação, 
pode encontrar estímulos e inspiração para colocar em prática a construção 
colaborativa do conhecimento.

atentar Para as interações

A primeira linha de sugestões traz sugestões para a construção da sala de 
aula como um espaço em que o professor possa garantir a confrontação co-
letiva e a aprendizagem colaborativa inspiradas no construtivismo e no in-
teracionismo. De acordo com esses referenciais, a aprendizagem acontece 
na interação dos aprendizes entre si e na interação com os conteúdos, com 
os objetos de aprendizagem. Os autores aqui enfocados não se ocupam com 
uma teoria da interatividade, embora tratem de uma “pedagogia interati-
va”. Entretanto, quando dizem “interativo” e “interatividade” estão na esfera 
ampla da “interação social”, do “interacionismo” e não propriamente no uni-
verso da teoria da comunicação na cibercultura ou cultura digital. Inicial-
mente, a abordagem construtivista. Em seguida, a abordagem interacionista.

abordagem construtivista

M. Hardy e colaboradores (1991) se propõem a definir as ideias funda-
mentais sobre as quais repousa sua pedagogia de inspiração construtivista e 
caracterizar as práticas educativas que a acompanham. O fazem enfatizando 
sua posição contrária à transmissão de conhecimentos onde o professor se 
limita ao discurso pré-construído, sem troca verdadeira com os estudantes.

Eles criticam o professor que expõe, explica e interroga, enquanto os es-
tudantes devem escutar, compreender e responder. Em oposição a esse perfil 
de professor, os autores dão atenção às interações e evocam a autoria do 
professor na promoção de mais e melhores interações.

A crítica dos autores é válida, mas revela algo inaceitável sob o ponto de 
vista dos fundamentos da interatividade. Eles sustentam que não são mais os 
estudantes que devem seguir o mestre. Este é que tem de seguir os estudan-
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tes para poder se inserir no urdir do seu pensamento e trazer no momento 
propício elementos de conhecimento ajustados às questões que se colocam 
os estudantes.

Sabemos que colocar o aluno no centro do processo é fazer a mudança de 
um polo a outro e recair em simplificação: antes o professor, agora o aluno 
no centro da cena. 

Ainda assim, suas contribuições são valiosas. Elas podem ser reunidas em 
cinco:

a. Aprender é construir o saber em interação com outrem;

b. Suscitar a expressão e a confrontação;

c. Interpretar as atitudes dos estudantes;

d. Trabalhar em pequenos grupos interativos;

e. Trabalhar com outros professores, atores e gestores da instituição e 
da comunidade.

aprender é construir o saber em interação com outrem

Hardy e colaboradores (1991) fazem esta sugestão baseados em uma con-
cepção de aprendizagem construtivista, a partir de J. Piaget e L. Vygotsky. 
Sua abordagem tem como princípio: há a contribuição do sujeito nas suas 
trocas com o objeto e com o meio e há também o papel destes na estrutura-
ção colaborativa do conhecimento e das condutas do sujeito. É por meio da 
interação com o meio que o sujeito constrói suas estruturas mentais e seu 
conhecimento, sendo ambos indissociáveis. É estruturando o universo que 
o sujeito se estrutura.

O sujeito conhece na interação e não na recepção passiva submetida ao 
falar-ditar do mestre. Na sala de aula, as estratégias do professor podem ser:

a. Fornecer material para análise e pesquisa que implique posiciona-
mentos compartilhados, tomada de decisões em grupo;

b. Estimular os estudantes a resolver coletivamente com autonomia os 
problemas apresentados;

c. Reagir às colocações dos grupos, dialogar, esclarecer, dar a sua opi-
nião, agregar;
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d. Interferir nas diferentes etapas de elaboração do trabalho. Deixar 
transparecer sua opinião sobre o assunto.

suscitar a expressão e a confrontação

Os autores formulam perguntas básicas do tipo: quais práticas operar 
para favorecer a construção interativa dos saberes nas instituições educati-
vas? quais situações propor aos estudantes?

Começando sua ação por essas perguntas, o professor deve ter claro que 
o ponto essencial é o das interações entre os estudantes e que estes não são 
copos vazios que os docentes deveriam encher. A prioridade à livre expres-
são dos estudantes não deve ser somente autorizada, mas encorajada.

Não há dúvida: “suscitar a expressão e a confrontação” é sugestão opor-
tuníssima, mas falta o tratamento da comunicação. Ela é decisiva tanto como 
ambiência onde se dá a expressão e a confrontação, quanto como condição 
de motivação dos alunos à expressão e confrontação.

O professor favorece a reação e o debate entre os estudantes. Entre as 
ações que podem ser colocadas em prática estão:

a. Encorajar os estudantes a exprimir seu ponto de vista e a confron-
tá-lo com o de outras pessoas;

b. Criar na classe um clima de democracia, cooperação e confiança que 
favoreça a troca de experiências entre os estudantes e os grupos;

c. Estimular a autoexpressão dos estudantes;

d. Estimular os estudantes a defender seus pontos de vista.

interpretar as atitudes dos estudantes

Essa sugestão diz respeito ao aguçamento do olhar do professor de modo 
que sua apreensão das atividades desenvolvidas pelos estudantes se torna 
cada vez mais pertinente. É preciso que o professor possa ver que tudo que 
os estudantes fazem tem um sentido. Cabe a ele aprender a cavar essa signi-
ficação.

Os autores concluem em suas pesquisas que os professores têm frequen-
temente uma representação dos processos de aprendizagem que não corres-
pondem às atitudes reais dos estudantes. O aguçamento do olho pode modi-
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ficar essa conduta, pode levar a surpresas diante dos saberes já adquiridos e 
das capacidades insuspeitas de aprender que os estudantes manifestam.

A capacidade de olhar e de interpretar as atitudes dos estudantes pode 
ser aguçada por meio de algumas ações:

a. Valorizar e incorporar as atitudes dos estudantes;

b. Reagir às atitudes solicitadas e não solicitadas dos estudantes.

Aceitar as atitudes e proposições dos estudantes, mesmo que à primeira 
vista lhes pareçam esdrúxulas.

trabalhar em pequenos grupos interativos

Trata-se de outra sugestão valiosa com que os autores definem a sala de 
aula em que não é mais o professor que ocupa sempre o espaço defronte da 
cena. A prioridade é concedida à expressão dos estudantes e ao desenrolar de 
suas atividades da maneira que eles mesmos são capazes de conduzi-la.

Os “pequenos grupos interativos” configuram o meio que favorece ao 
professor suscitar a expressão e a confrontação dos estudantes, aprender a 
observar e a interpretar suas condutas. E favorece aos estudantes a expressão 
individual e a confrontação dos parceiros.

Ao adotar a estratégia de trabalhos em grupo, o professor pode propor-
cionar aos alunos um meio de eles se expressarem e conduzirem suas ativi-
dades. O professor pode também atuar de várias formas:

a. Identificando a dinâmica que melhor funciona para a formação dos 
grupos: de forma espontânea ou arbitrária;

b. Prestando atenção ao que acontece nos grupos;

c. Estimulando a expressão de cada um e a confrontação de parceiros;

d. Intervindo nas atividades dos grupos (cessando ou estimulando uma 
discussão).

trabalhar com outros professores, atores e gestores da 
instituição e da comunidade 

Esta sugestão refere-se ao entendimento coletivo dos professores e ou-
tros profissionais da mesma escola que proporciona a cada professor maior 
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conhecimento da rede de interações que transcendem sua sala de aula.  
Ou seja, todos se encontram em situação de pesquisa e aprendizagem. E des-
se “trabalho” coletivo depende o progresso da atenção às interações e pro-
moção de mais e melhores interações.

Cada professor deve cuidar de envolver-se com o entorno de sua sala de 
aula, inclusive com o entorno de sua escola. Ele tem necessidade de se con-
frontar com outras pessoas implicadas na mesma realidade.

O professor atua além de sua sala de aula em proveito dela mesma. Os caminhos podem 
ser vários, a começar por:

a. Envolver-se com os outros profissionais (professores, diretor, funcio-
nários) da escola onde atua;

b. Envolver-se com a comunidade a que sua escola pertence, por meio 
de, por exemplo, projetos em que os alunos pesquisem, promovam 
palestras e debates.

abordagem interacionista

quais são as diferentes situações de interação que ocorrem dentro de 
uma sala de aula? Essa é a pergunta-chave, segundo L. Ribeiro (1986). Essa 
autora convida os professores a atentarem para a complexidade das intera-
ções. Para ela, uma sala de aula se faz com uma densa rede de relações.

Ribeiro enfoca, sobretudo, o papel central das interações no universo 
psicossocial da sala de aula. O processo de autoanálise e de reflexão seria 
essencial para a educação e para o educador. A ideia é que quando os pro-
fessores analisam sua própria atuação em sala de aula, tornam-se capazes de 
promover mais e melhores interações e aprendizagens. O “interacionismo 
simbólico” é a fonte de inspiração da autora. Ela cita, por exemplo, I. Goff-
man, um clássico representante dessa corrente teórica.

Algumas das ideias abordadas pela autora trazem valiosas sugestões ao 
professor que quer analisar a trama das interações em sua sala de aula a par-
tir de cinco aspectos:

a. A expressividade latente das interações;

b. A construção dramática;

c. O clima socioemocional em sala de aula;
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d. O papel da autoridade do professor;

e. O professor-pesquisador.

a expressividade latente das interações

Neste item, o professor é convidado a pensar sobre a forma como se ex-
pressa aos alunos – tanto aquilo que ele diz quanto aquilo que emana de 
sua imagem. Para entender melhor como isso funciona, ele precisa ver como 
acontece uma situação interativa.

De acordo com a autora, uma situação interativa é aquela em que o su-
jeito se expressa de modo que os outros coparticipantes passem a agir em 
função do que expressou. Nesse processo, os participantes percebem dois 
tipos de mensagens: 

a. Aquela que o sujeito envia; 

b. Aquela que emana da atuação do sujeito – sua expressão, seus modos 
não verbais, emitidos em geral de modo alheio à sua consciência.

É esta última que está relacionada à expressividade latente: é o conjun-
to expressivo do professor que emana de sua atuação, que inclui a sua ves-
timenta, expressão facial e expressão corporal. Esse conjunto é percebido 
como elemento integrante da informação. Ao ser recebido, esse conjunto 
possibilitará um processo de dedução, que será o orientador básico das con-
dutas escolhidas pelos participantes.

O processo de inferência do aluno ocorre a partir do conjunto expressi-
vo do professor – tanto aquilo que ele diz quanto o que emana de sua ima-
gem. O professor pode empreender um exercício de autoanálise sobre o seu 
conjunto expressivo, começando pela pergunta: minha vestimenta, minhas 
expressões faciais, mais expressões corporais são coerentes com o meu dis-
curso?

a construção dramática

Neste tópico, a autora convida o professor a pensar o seu trabalho como 
uma elaboração cênica. Ele seria o ator, que coloca uma máscara social – 
fachada – para desempenhar um papel. A sala de aula seria o seu palco – a 
figura fundo.
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A autora explica que a fachada é a dotação expressiva, geral e prefixada, 
usada, intencionalmente ou não, por um sujeito em seu desempenho, para 
definir a situação para os outros coparticipantes.

Por sua vez, a figura-fundo relaciona-se com a fachada. É o meio habitual 
onde se apresentará o ator: local, mobiliário, decorações, equipamentos e 
outros elementos cênicos próprios da dotação expressiva.

Há outros aspectos que se somam à complexa trama em que o professor 
é ator: insígnias de cargo, roupas, sexo, idade, raça, aspecto, porte, pautas de 
linguagem, expressões faciais, gestos corporais. Esses aspectos pessoais se 
configuram numa aparência pessoal e em modos pessoais de agir. Tudo isso 
transmite informação. Tudo isso interfere nas interações. É preciso prestar 
atenção a tudo isso.

Na construção dramática em sala de aula, o professor pode desempenhar 
o seu papel tomando por base as seguintes ações:

a. Planejar a sua atuação em sala de aula;

b. Demonstrar segurança no modo de conduzir as atividades;

c. Dominar o conteúdo das atividades propostas;

d. Cuidar da elaboração cênica;

e. Lançar mão de recursos cênicos.

f. Utilizar os elementos que compõem a sua imagem como recurso cê-
nico.

o clima socioemocional em sala de aula

A fala do professor exerce influência direta ou indireta na trama socio-
emocional das interações. Acompanhe alguns exemplos de falas que podem 
provocar influência direta e indireta nos alunos:

Influência direta – pode ocorrer quando o professor:

a. Expõe: apresenta imagens e opiniões sobre conteúdo ou procedimen-
tos, expressa suas próprias ideias, faz perguntas retóricas;

b. Dá instruções: direções ou ordens às quais se espera que o aluno obe-
deça;
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c. Critica ou justifica a autoridade: declarações que pretendem mudar o 
comportamento do aluno de um padrão inaceitável para um padrão 
aceitável;

d. Recriminações em voz alta; razão pela qual o professor age como age; 
frequentes referências a si mesmo.

Influência indireta – o professor pode influenciar indiretamente seus 
alunos quando:

a. Aceita sentimentos: esclarece a expressão afetiva dos alunos de ma-
neira não ameaçadora;

b. Elogia e encoraja: incentiva ações ou comportamentos dos alunos. 
Brinca para aliviar tensões, mas nunca às custas de alguém. Inclui-se 
nesta categoria concordar com movimentos de cabeça, dizer “hum?” 
ou “continue”;

c. Aceita ou usa ideias dos alunos: esclarece, estrutura ou desenvolve 
ideias sugeridas por um aluno. quase sempre, o professor passa da 
exposição da ideia do aluno para a sua própria;

d. Faz perguntas: propõe fatos ou opiniões sobre conteúdo ou procedi-
mentos com a intenção de suscitar respostas dos alunos.

Os exemplos anteriores revelam algumas entre muitas possibilidades de 
expressão da fala que o professor dirige aos alunos.

As sugestões a seguir visam criar um clima socioemocional em sala de 
aula que possibilite a livre e plural expressão dos alunos:

a. Levar em conta as expressões afetivas dos alunos;

b. Dar instruções, direções ou ordens, permitindo ao aluno se posicio-
nar;

c. Respeitar o comportamento do aluno, sem querer impor seu próprio 
padrão;

d. Eliminar o abismo entre o aluno e o professor como autoridade ab-
soluta;

e. Aceitar e esclarecer a expressão afetiva dos alunos de maneira não 
ameaçadora;
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f. Elogiar, estimular, encorajar, aliviar tensões e expressar concordância 
quanto às ações e ao comportamento dos alunos;

g. Esclarecer, estruturar ou desenvolver ideias sugeridas por um aluno 
sem conduzir ou antecipar a fala dele, sem criar constrangimentos; 

h. Utilizar as ideias dos alunos como pretexto para afirmar suas pró-
prias ideias e suscitar a participação do aluno.

o papel da autoridade do professor

Este tópico convida o professor a pensar sobre a forma como maneja 
a relação de poder em sala de aula e em que bases a sustenta. A pergunta é: 
como o professor lida com a sua autoridade que lhe é socialmente conferida?

Para Ribeiro (1986), o professor sabe que é posto no papel de autorida-
de pela natureza de sua vinculação à escola e à sociedade, mas muitas vezes 
não se dá conta de que tal autoridade tem sido reduzida a dimensões de au-
toritarismo ou verticalismo. E, levado pela tradição do falar-ditar, ele natu-
raliza essas dimensões.

Ribeiro (1986) apresenta algumas categorias e exemplos de comporta-
mentos indicativos das bases de poder.

O poder legítimo

O poder legítimo (institucional) baseia-se na percepção do aluno de que 
o professor tem direito de prescrever comportamentos. Decorre de valores 
interiorizados pelo aluno, que o levam a aceitar a influência do professor.

a. Pedir silêncio;

b. Apontar um aluno para falar; 

c. Pedir atenção; 

d. Definir regras de rendimento e comportamento; 

e. Fazer a chamada; 

f. Indicar critérios de avaliação.
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O poder de coerção

O poder de coerção baseia-se na percepção do aluno de que o professor 
tem autoridade para apresentar-lhe punições. Decorre da expectativa do alu-
no de que receberá valências negativas se deixar de conformar-se à tentativa 
de influência.

a. Franzir a testa; 

b. Contrair os lábios; 

c. Apontar o dedo em riste; 

d. Balançar a cabeça negativamente; 

e. Bater os pés; 

f. Olhar fixamente ao aluno; 

g. Fazer longa pausa na atividade (espera); 

h. Levantar o queixo; 

i. Excluir alunos.

O poder de recompensa

O poder de recompensa baseia-se na percepção do aluno de que o pro-
fessor pode proporcionar-lhe recompensas. Depende da capacidade do pro-
fessor para dar valências positivas e afastar ou diminuir valências negativas.

a. Sorrir; 

b. Fazer gestos de aprovação; 

c. Olhar com aprovação; 

d. Prestar atenção ao que o aluno diz; 

e. Fazer apreciações após a fala do aluno; 

f. Evitar rigidez na demarcação de distâncias.
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O poder referente

O poder referente é um poder de maior amplitude, baseado na identifi-
cação do aluno com o professor. Implica conformismo que acarreta satisfa-
ção. Os mesmos comportamentos anteriores, exceto quando coercitivos ou 
ilegítimos, segundo a percepção do aluno.

O poder especializado

O poder especializado baseia-se na percepção do aluno de que o profes-
sor tem conhecimento específico ou especializado. Provoca influência so-
cial primária na estrutura cognitiva do aluno. 

a. Determinar amplitude, sequência e distribuição do conteúdo; 

b. Comentar aspectos positivos e negativos de um trabalho em nível de 
conteúdo objetivo; 

c. Manipular materiais; 

d. Responder perguntas sobre conteúdo; 

e. Indicar fontes precisas de informações.

o professor-pesquisador

Este não é mais um item para a autoanálise do professor. É a autoria do 
professor para onde convergem todos os alertas e contribuições propostas 
por Ribeiro.

O professor-pesquisador é aquele que cuida da autoanálise, da reflexão 
sobre as interações e da intencionalidade com relação a mais e melhores in-
terações. Isso supõe um esforço prático de caracterizar, descrever, buscan-
do a compreensão fenomenológica dos significados implícitos à ação social 
compartilhada – ou melhor, convivida – com suas ambiguidades e comple-
xidades.
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Promover interatividade

A segunda linha temática traz sugestões inspiradas na teoria da comunica-
ção interativa (SILVA, 2014) e na ambiência comunicacional da cibercultura 
ou da cultura digital (LEMOS; LÉVY, 2010; SANTAELLA, 2013; SANTOS, 
2014), que se revelam competentes como importantes referências para a 
construção da mediação da aprendizagem na sala de aula presencial e on-
-line. Nesse cenário, a docência atenta ao espírito do tempo tem a seu favor 
expressão livre e plural da autoria, compartilhamento, conectividade, cola-
boração, autonomia, diversidade, dialógica e democracia. 

Objetivamente, o professor pode se inspirar no software e no site interati-
vos para engendrar uma nova dinâmica de aprendizagem. A seguir, reunimos 
cinco sugestões do design de software, para que o professor analise e reflita 
como elas podem contribuir para a sua prática docente:

a. Explorar as vantagens do hipertexto;

b. Ajudar o usuário a não se perder e ao mesmo tempo não impedi-lo 
de perder-se;

c. Empregar a retórica tradicional sem esquecer a gramática do hiper-
texto;

d. Tomar a comunicação como espaço de diversidade e não de unifor-
midade;

e. Escolher a interface adequada a cada aplicação.

explorar as vantagens do hipertexto

O hipertexto é uma forma de apresentar ou organizar informações de 
modo não linear. O usuário tem a liberdade de seguir o caminho que quiser. 
Entre as vantagens do hipertexto, podemos destacar:

a. Flexibilidade – informações são dispostas em diferentes caminhos de 
entendimento, de modo que contemple múltiplos pontos de vista;

b. Funcionalidade – por exemplo, atravessar rapidamente grandes 
quantidades de dados, marcando o texto em níveis diferentes para 
cada interesse particular do usuário;

c. Síntese de conhecimento – o incremento do potencial para a sínte-
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se de conhecimento supõe uma melhor representação da disposição 
dos conteúdos de aprendizagem, das informações, das conexões e da 
sinalética;

d. Conectividade – os nós em caminhos diferentes, em vários atalhos 
reconectáveis a qualquer instante por mecanismos de recuperação;

e. A criação de um hipertexto envolve compor um roteiro de entradas e 
percursos múltiplos, em que é necessário;

f. Prever um grupo de situações, as diferentes sequências que podem 
suceder a cada uma delas;

g. Conceber, para cada situação de partida, intersituação e situação de 
chegada, uma verdadeira mise en scène de formulações.

Na sala de aula, o hipertexto supõe o coletivo conectado, mas não deixa 
de contemplar o faça-você-mesmo de cada aprendiz. Por exemplo, ao tomar 
contato com uma informação, o aluno elabora sua versão. Essa versão será 
confrontada com as diferentes versões elaboradas por outros alunos. A par-
tir desse confronto, pode ocorrer a construção do conhecimento.

Para isso, o professor pode colocar à disposição de seus alunos diversos 
enfoques sobre determinado assunto, em fontes diversas e acessíveis – livros, 
jornais, vídeos, web, CD, blog, wiki, redes sociais etc. O contato com a diver-
sidade de fontes pode facilitar a explicitação das diversas abordagens e os 
cruzamentos das opiniões em sala de aula. O professor cuida de dar funcio-
nalidade à plurissignificação: garante a fartura de dados e os dispõe de modo 
a criar percursos possíveis.

A estratégia do hipertexto em sala de aula não requer necessariamente o 
uso de computadores, tablets, smartphone e internet. O professor pode:

a. Trazer aos alunos materiais com informações sobre o seu conteúdo, 
em diversos enfoques, a partir de diferentes fontes, interconectáveis 
e acessíveis, sejam livros, jornais, vídeos, encenações, CD-ROM;

b. Estimular os alunos a identificarem as diversas abordagens e o cruza-
mento das opiniões;

c. Costurar os “nós” em caminhos diferentes, prevendo situações de 
partida, situações intermediárias e de chegada. 
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ajudar o usuário a não se perder e ao mesmo tempo não 
impedi-lo de perder-se

Na criação de páginas da internet, os profissionais costumam organizar 
as informações em múltiplas camadas, ligadas umas às outras por meio de 
links, sejam em forma de palavras ou imagens (os ícones). Essas técnicas es-
paçovisuais pretendem tornar o conteúdo mais acessível. Para elaborar um 
design que atenda às necessidades do usuário, será preciso atentar para:

a. O que o conteúdo diz: o designer deve eliminar qualquer conteúdo 
incorreto, ambíguo, arcaico, antigo, pois isso diminui a efetividade 
da comunicação com o usuário;

b. Representação da informação: aqui a preocupação é com a organiza-
ção e armazenamento da informação. É importante buscar uma lógi-
ca interna coerente e um seccionamento adequado;

c. Pontos de acesso às informações: o objetivo desta recomendação é 
evitar pontos de acesso confusos e insuficientes, causados por mape-
amento inadequado da informação.

Há o jogo curioso do se perder e não se perder. O professor pode pôr em 
prática essa recomendação ao organizar as informações a ser exploradas pelo 
aluno. Basicamente, são dois tipos de cuidados: 1. A informação referente à 
aprendizagem do conteúdo, que pode ser múltipla e flexível; 2. A informa-
ção sobre como lidar com essa informação: os sinais dos caminhos possíveis 
a percorrer.

Ao sinalizar as informações, o professor possibilita o acesso fácil aos da-
dos e enredos do conteúdo. É uma forma de evitar que o aluno se perca na 
proposição do professor, mas não impede que ele, ao adentrar os caminhos 
propostos, experimente o labirinto, experimente o pensamento complexo 
que trabalha no acaso e na incerteza e aí aprenda a não sucumbir.

A sinalização é também uma forma de garantir a motivação à participa-
ção. Estimular o aluno supõe satisfazê-lo, contemplar seu interesse, o que 
supõe efetividade na comunicação.

Para motivar os alunos à exploração das informações e dos conteúdos de 
suas aulas, o professor pode:

a. Convidar os alunos a explorarem os conteúdos de aprendizagem. Es-
tar ciente de que a comunicação que articula emissão e recepção é a 
base para a motivação para a aprendizagem;
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b. Orientar a exploração por meio de sinais que permitam ao aluno per-
der-se e não se perder;

c. Levar em conta o letramento do novo espectador: sua destreza per-
ceptiva favorece a leitura hipertextual ou a leitura sinestésica presta 
atenção a muitos quadros e movimentos simultâneos; 

d. Contar com o perfil autoral capaz de imersão, navegação, exploração, 
interlocução e colaboração.

empregar a retórica tradicional sem esquecer a gramática 
do hipertexto

O professor precisará conjugar linearidade e hipertexto. O hipertexto 
apresenta características próprias e vantagens inquestionáveis como flexi-
bilidade e funcionalidade. É um recurso essencialmente interativo, que vem 
potenciar a figura e o ofício do professor, em vez de roubar sua autoria em 
tecnologias e estratégias mirabolantes. Todavia, a utilização do hipertexto 
não significa e não pode significar a substituição do modo tradicional de ler 
por outro.

Assim, a sugestão aqui é utilizar as vantagens tradicionais e hipertextu-
ais de apresentar a informação: 

a. No formato tradicional, que considera a frase e o parágrafo como 
unidades básicas da redação. Dois elementos desse sistema são um 
bom leitor e o texto estruturado;

b. No formato hipertextual, que leva em conta não apenas o texto, mas 
a forma como será exibido na tela em teias de conexões.

Na sala de aula, o professor pode desconstruir o texto linear para dis-
ponibilizá-lo numa coleção de fragmentos incrustados, exuberantemente 
conectados. Para o professor, essa estratégia pode ser traduzida como um 
investimento no meio de exibição. Por exemplo, o professor pode usar es-
tratégias sensoriais e equipamentos, naturalmente disponibilizados em um 
modelo hipertextual.

Mesmo que adote essa dinâmica, o professor pode garantir a presença 
do modo tradicional de ler: um bom leitor e um texto estruturado sequen-
cialmente em páginas de papel ou na tela do computador.
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O educador atento sabe que educar em nosso tempo supõe a formação 
de cidadãos que saibam ler periódicos, noticiários de televisão, games, vídeos, 
sites e outros ambientes on-line. Para investir na apresentação de seus con-
teúdos de forma tanto tradicional (livresca, linear) quanto hipertextual, o 
professor pode:

a. Dar um tratamento específico à apresentação dos conteúdos de modo 
a torná-los mais interessantes. Para isso, observar questões de dese-
nho, arquitetura de tela, interface do usuário, dinâmicas de grupo, 
recursos audiovisuais etc.;

b. Trabalhar com texto, vídeo, TV, teatro, palestra, objetos de aprendi-
zagem em teias de links que abrem para conteúdos e espaços de troca 
e colaboração.

tomar a comunicação como espaço de diversidade e não 
de uniformidade

Esta sugestão se origina em uma tarefa típica do planejamento de 
um site ou software: levar em conta as diferenças entre as pessoas que vão 
usar o produto. É necessário avaliar as necessidades dos usuários, já que uma 
página ou sistema é acessado por muitas pessoas. É uma forma de elaborar 
um produto que leve em consideração os diferentes interesses da comunida-
de de usuários.

É preciso reconhecer a existência de diferenças individuais entre os alu-
nos e seus diversos processos cognitivos. As diferenças individuais e gru-
pais fazem da sala de aula um recorte do social múltiplo. Muitas vezes o 
professor pode até reconhecer essas diferenças, mas não consegue modificar 
sua prática pedagógica. O motivo seria a naturalização do modelo escola-
-fábrica, que distribui em massa produtos indiferenciados. Há também a 
possibilidade de o professor ter se formado na cultura dos meios de comu-
nicação unidirecionais e ter naturalizado a prática da transmissão massiva e 
indiferenciada.

Para contemplar a diversidade em sala de aula, o professor pode seguir 
algumas dessas sugestões:

a. Identificar as diferenças: mapear os círculos de comunicação e os jo-
gos de linguagem em sua sala de aula. O professor vai notar que o 
interesse do aluno é personalizado e se manifesta individualmente e 
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em grupo, em “nichos”, em redes flexíveis de linguagem, em topogra-
fias variadas;

b. Estar atento às diferenças raciais, religiosas, tribais (multiculturalismo);

c. Observar os elementos com os quais os alunos têm afinidades: os terri-
tórios simbólicos, as preferências musicais, esportivas, de vestimenta, 
profissionais, sexuais etc.;

d. Deixar de apostar num aluno médio, e passar a oferecer atividades 
específicas para um determinado aluno e/ou um determinado grupo;

e. Cuidar de um cenário de proposições, de sinalizações, de motivações 
que contemplem as necessidades dos alunos, que levem em conta 
suas experiências e suas preferências;

f. Propor aos alunos atividades em que possam compartilhar a criati-
vidade.

escolher a interface adequada a cada aplicação

O webdesigner conta com um arsenal de utensílios para colocar em práti-
ca os seus projetos: scanner, mouse, teclado, tela tátil associados aos softwares 
de composição em duas e três dimensões. Eles permitem criar textos, grá-
ficos, imagens e sons. Esses sistemas (materiais e software) são recursos de 
multiplicação dos modos de comunicação.

Para o professor, o significado de tudo isso pode ser: escolher utensílios 
adequados à aprendizagem, à cocriação, à multiplicidade, considerando que 
são recursos de multiplicação dos modos de comunicação.

Vídeo e computador, considerados separadamente, podem ser emprega-
dos em sala de aula como utensílios interativos de produção de aprendiza-
gem e de mobilização. Em tese, o primeiro não é interativo; já o segundo, 
hipertextual, é essencialmente interativo. No entanto, o professor pode in-
verter a natureza comunicacional de cada um desses utensílios.

Acima de tais naturezas está a opção crítica do professor, sua autoria.  
O computador, mesmo tendo como base o aporte hipertextual, pode não 
promover interatividade. O vídeo, mesmo baseado na linearidade da fita, 
pode ampliar a comunicação sensorial, afetiva, intelectual e promover moti-
vação e aprendizagem, se houver interatividade intencional.

Para promover a interatividade em sala de aula, o professor pode:
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a. Escolher os utensílios adequados à aprendizagem, à cocriação e à mul-
tiplicidade, com o objetivo de ampliar a comunicação e a expressão;

b. Desencadear a interatividade mesmo utilizando equipamentos técni-
cos, utensílios ou interfaces não digitais.

conclusão

Atentar para as interações ou promover interatividade? Interação ou intera-
tividade? Não há razão para excluir uma ou outra abordagem. Ambas trazem 
contributos valiosos para a docência na cibercultura, o cenário sociotécnico 
favorável à participação autoral e à colaboração. Todavia, podemos concluir 
que o tratamento da comunicação ganha maior consistência na abordagem 
cibercultural. 

O professor que assume a perspectiva da interatividade poder vivenciar 
a modificação da comunicação no sentido da participação, da cocriação e 
da multidirecionalidade. Não mais a prevalência da unidirecionalidade, mas 
a resposta autônoma, criativa e não prevista dos alunos, o rompimento de 
barreiras entre estes e o professor, e a disponibilidade de redes de conexões 
no tratamento dos conteúdos de aprendizagem.

Na sala de aula presencial e on-line (b-learning) o docente não transmite 
o conhecimento. Ele disponibiliza domínios de conhecimento de modo ex-
pressivamente complexo e, ao mesmo tempo, uma ambiência que garante a 
liberdade e a pluralidade das expressões individuais e coletivas. Os alunos 
dispõem de um espaço de diálogo e coautoria promovido pelo ponto de vista 
crítico do professor que disponibiliza elos probabilísticos e móveis que pres-
supõem o trabalho de ampliação ou de finalização dos alunos ou  campos de 
possibilidades que motivam as autorias e intervenções dos alunos. 

O professor promove uma ambiência de imersão, navegação, exploração, 
conversação e modificação, entendidas como autoria e coautoria que con-
traria a prevalência da recepção solitária e audiovisual. Ele não minimiza 
ou subestima competência comunicacional dos estudantes diante do com-
putador, tablet e celular e procura com ela potencializar a aprendizagem e a 
formação. Atento ao equívoco da polarização que coloca no centro da cena 
o docente ou o discente, busca a horizontalidade democrática, livre e plural. 
Assim, tem consciência de que sua autoria na construção da materialidade 



PESQUISA E MOBILIDADE NA CIBERCULTURA64

da ação comunicacional. Em colaboração com os aprendizes, atua como um 
propositor de atividades criativas que possam ser manipuladas ou modifi-
cadas. Atua como um propositor de interrogações e do diálogo, como um 
articulador de múltiplos dados em rede de conexões. Enseja, isto é, oferece 
ocasião de autorias e coautorias. Dispõe entrelaçados os fios da teia e motiva 
a disposição cognitiva, afetiva, estética para a interlocução e aprendizagem.

A docência interativa não trata o estudante apenas como consumidor de 
informação, mas como produtor que interfere, modifica, acrescenta, orga-
niza e estrutura os conteúdos de aprendizagem. Isso supõe disponibilizar a 
expressão multissensorial numa arquitetura labiríntica que não impõe uma 
linha privilegiada, ainda que esteja bem claro o compromisso com o projeto 
de aprendizagem. 

Para tal, será preciso formação competente. O docente poderá preparar-
-se para operar com o construtivismo, com o interacionismo e com a inte-
ratividade. Ademais, terá de superar sua exclusão digital, sabendo que tem 
e terá cada vez mais a presença inarredável da conectividade, da mobilidade 
e das redes sociais. Cada aprendiz, a partir de qualquer lugar – inclusive na 
sala de aula presencial –, utiliza computador, tablet ou smartphone conectado 
à internet para comunicar e aprender. Exatamente aí, no espaço e no cibe-
respaço, ele pode construir a materialidade da ação comunicativa capaz de 
contemplar a docência, a aprendizagem e a educação. 
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Design interativo aberto:
uma proposta metodológica para a formação de 
professores-autores na cibercultura

Edméa Santos 
Tatiana Stofella Sodré Rossini 

introdução

Em tempo de conectividade, mobilidade e ubiquidade (SANTAELLA, 2010), 
emergem novas práticas socioculturais que ressignificam atividades já legiti-
madas anteriormente em um curto espaço de tempo. A velocidade das trans-
formações sociais é instaurada pelos avanços tecnológicos dos dispositivos 
digitais, onde o tempo e espaço são subjetivos e ao mesmo tempo contínuos. 
A convergência das mídias com as redes de telecomunicações foi um marco 
significativo na reconfiguração da cultura planetária. A informação dispo-
nibilizada no ciberespaço permite o seu acesso de qualquer lugar do planeta, 
desde que possua um artefato digital com acesso à rede mundial de compu-
tadores. Surge, assim, uma cultura transversal, horizontal, dispersa, efêmera, 
lúdica, comunitária, chamada cibercultura. (LEMOS, 2008)

Lévy e Lemos (2010) destacam que a cibercultura evolui rapidamente em 
conjunto com o desenvolvimento técnico/tecnológico no ciberespaço e nas 
cidades, criando novas formas de comunicação e de sociabilidade. O pensar 
se torna mais colaborativo, plural e aberto com os três princípios maiores 
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da cibercultura (emissão, conexão e reconfiguração) e do ciberespaço (pro-
duzir, distribuir e compartilhar). Assim, “a cibercultura é a cultura contem-
porânea estruturada pelo uso das tecnologias digitais em rede nas esferas do 
ciberespaço e das cidades”. (SANTOS, 2011, p. 77) Nesse sentido, as esferas 
do ciberespaço e das cidades são “espaçostempos”1 de aprendizagem nos co-
tidianos que vão além dos espaços tradicionais acadêmicos.

A princípio, esta mudança pode parecer meramente tecnológica, mas é 
primordialmente paradigmática. Com o advento da Web 2.0, os softwares 
sociais possibilitaram a criação de práticas e expressões plurais, intervindo 
gradativamente na cultura predominante e fazendo surgir uma revolução 
nos cotidianos. Nesse sentido, a aprendizagem torna-se cada vez mais aberta 
e espontânea em razão da facilidade de acesso livre e contínuo da informa-
ção. Com o advento da Web 2.0, novas possibilidades de criação, interação, 
compartilhamento, recombinação, atualização e comunicação têm contri-
buído para a participação cada vez maior do social na rede, principalmente 
no aspecto autoral na produção de artefatos culturais.

A partir dessa descentralização dos conhecimentos informáticos para a 
livre participação e colaboração dos praticantes culturais, a abertura de có-
digos de programação tem propiciado à construção colaborativa horizontal 
e o aperfeiçoamento constante de programas/aplicativos/serviços conforme 
seus interesses e necessidades. Com isso, os serviços e conteúdos deixam 
de ser restritos (armazenados em discos rígidos locais de artefatos tecno-
lógicos) e limitados (manipulados somente com conhecimento em progra-
mação), tornando-se públicos (armazenados em bancos de dados remotos), 
dinâmicos e intuitivos (fácil manipulação por usuários sem conhecimento 
em programação), oferecidos e executados diretamente na web (computação 
em nuvem2). Assim, a Web 2.0 representa uma reorganização das relações 
entre produtores comerciais e o social à medida que os softwares sociais são 
disponibilizados na internet, encorajando a participação e a cocriação para 
a construção e a customização de serviços de forma colaborativa, plural e 
aberta. 

1 Esse modo de escrever este e outros termos foram “ensinadosaprendidos” com Alves (2001), 
como “espaçostempos”, “novosoutros” etc. – deve-se à compreensão de que na modernidade a 
Ciência foi criada por dicotomias e é imprescindível a superação de tais concepções por enten-
dermos a indissociabilidade dos mesmos.

2 De acordo com Santaella (2013), é o termo utilizado para a computação voltada para serviços 
onde computadores menos potentes conectados na rede e utilizar as interfaces on-line.
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O movimento para uma Educação Aberta tem se intensificado cada vez 
mais em busca de processos de “ensinoaprendizagem” igualmente comple-
xos e flexíveis (learning design), levando em consideração a diversidade de 
contextos e os interesses coletivos dos participantes com vistas à colabo-
ração, à interatividade, à liberdade, sem restrições de uso, reapropriações e 
compartilhamento. (AMIEL, 2012) Learning design (LAURILLARD, 2002) é 
um conceito muito utilizado na área da educação on-line, na qual seu signi-
ficado abrange tanto processo ou produto do planejamento de situações de 
“ensinoaprendizagem”. 

O processo de learning design é a sistematização e abstração das situa-
ções de “ensinoaprendizagem”, o qual envolve a escolha/criação/adaptação 
de métodos e dispositivos que serão adotados e acionados de acordo com as 
atividades pedagógicas, sejam eles aplicados na modalidade presencial ou 
on-line. Esse processo ajuda na organização, descrição e documentação da 
prática pedagógica, propiciando o compartilhamento e a sua ressignificação 
para usos posteriores. Segundo Beetham e Sharpe (2007), o learning design 
requer uma dinâmica de atividades que tornam visíveis as situações de “en-
sinoaprendizagem” mesmo em ambientes on-line. No entanto, a abstração e 
a generalização de contextos demandada pelo learning design poderá perder 
o seu valor pedagógico.

Assim, este trabalho propõe a bricolagem de alguns conceitos estrutu-
rantes (complexidade, multirreferencialidade, pesquisa-formação, pesquisa-
-design) para contemplar a autoria em rede no ciberespaço. Assim, chamare-
mos de design interativo aberto o processo de criação de práticas pedagógicas 
devidamente licenciadas para uso, reuso, compartilhamento e remixagem.

Dessa forma, o contexto cibercultural vem desestruturando as práticas 
pedagógicas pautadas na “pedagogia da transmissão” (SILVA, 2010), onde 
conteúdos textuais estáticos, pré-definidos e lineares dão espaço a recursos 
hipermidiáticos dinâmicos, abertos e colaborativos. Para isso, o aspecto co-
laborativo e participativo da educação necessita ser resgatado para entrar 
em sintonia com os movimentos emergentes de abertura e liberdade em “es-
paçostempos”. Somente com essas articulações que a educação baseada na 
criação, na participação e no compartilhamento poderá ser uma realidade 
planetária.

Portanto, a formação de professores-autores e a apropriação do fenô-
meno da abertura do conhecimento é um desafio que se coloca na medi-
da em que traz junto uma concepção de educação livre, autônoma e plural.  
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A adoção de formatos e padrões livres nas produções abertas também visa 
contribuir para a sua aceitação no âmbito global bem como a criação de indi-
cadores de qualidade de Recursos Educacionais Abertos (REA). Também se 
faz necessário a criação de uma ambiência que possibilite a catalogação e a 
publicação de suas produções e o acompanhamento de suas reapropriações. 

É nesse cenário dinâmico e complexo que partimos da implicação social, 
política e educacional para a formulação dos problemas da nossa pesquisa 
de doutorado do Programa de Pós-Graduação da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (PROPED/UERJ): como o design interativo aberto pode 
contribuir para a formação de professores-autores para a docência e apren-
dizagem colaborativa na filosofia cibercultural?

recursos educacionais abertos: um movimento 
que emerge do social na cibercultura

Com a intensificação do movimento de software livre, várias instituições 
educacionais internacionais começaram a oferecer livre acesso a conteúdos 
abertos de cursos de graduação e pós-graduação para a comunidade acadê-
mica em geral. Esses conteúdos foram denominados como REA, que podem 
ser conteúdos de aprendizagem de cursos abertos, interfaces de apoio ao 
desenvolvimento, à utilização, ao reuso, à busca, à organização e à autoria de 
conteúdos, bem como, sistemas de gerenciamento de aprendizagem e recur-
sos de implementação que abrangem licenças para a disseminação da infor-
mação. (HYLÉN, 2005) 

Em 2002, a partir da iniciativa do Massachussetts Institute of Techno-
logy (MIT) de disponibilizar materiais de cursos on-line para acesso aberto 
(open access), a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 
a Cultura (Unesco) cunhou o termo “Open Educational Resources” (OER), 
conhecido como “Recursos Educacionais Abertos” (REA), no “Forum on the 
Impact of Open Courseware for Higher Education in Developing Coun-
tries”. Recursos Educacionais Abertos são

[...] materiais de ensino, aprendizado e pesquisa em qualquer suporte ou 
mídia, que estão sob domínio público, ou estão licenciados de manei-
ra aberta, permitindo que sejam utilizados ou adaptados por terceiros.  
O uso de formatos técnicos abertos facilita o acesso e o reuso potencial 
dos recursos publicados digitalmente. Recursos Educacionais Abertos po-
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dem incluir cursos completos, partes de cursos, módulos, livros didáticos, 
artigos de pesquisa, vídeos, testes, software, e qualquer outra ferramenta, 
material ou técnica que possa apoiar o acesso ao conhecimento. (UNES-
CO; COMMONWEALTH OF LEARNING apud RECURSOS EDUCA-
CIONAIS ABERTOS, [201-])

Neste fórum, os participantes definiram os REA como materiais digitais 
oferecidos de forma livre e aberta para professores, estudantes e a comuni-
dade acadêmica em geral para uso, remixagem (LEMOS, 2008) e comparti-
lhamento na docência, aprendizagem e pesquisa. O objetivo era promover a 
produção colaborativa de “bens culturais comuns” (AMIEL, 2012), conheci-
dos como commons, para toda a humanidade e torná-los disponíveis gratui-
tamente e devidamente licenciados, em prol do conhecimento globalizado e 
da redução de custos na compra de livros didáticos impressos 

De acordo com a Unesco, os REA possibilitam a ampliação do acesso ao 
conhecimento e também fazem uso de licenças abertas que são incorporadas 
para garantir o seu reuso e a sua disseminação sem ter que pedir permissão ao 
autor ou pagar o uso de direitos autorais. As licenças Creative Commons são 
as mais utilizadas para licenciamento de diversos tipos de conteúdos aber-
tos, pois facilitam a sua reapropriação, garantindo a propriedade intelectual 
e criativa do autor. Os REA podem ser construídos em aplicativos prefe-
rencialmente gratuitos e disponibilizados em interfaces da Web 2.0 como, 
por exemplo, Wikimedia, Flickr, Instagram, YouTube e Moodle. Assim, os 
REA são um fenômeno da cibercultura (SANTOS, 2010) quando conteúdos 
midiáticos hidridizados ou não são disponibilizados em um “espaçotempo” 
de aprendizagem, com o intuito de potencializar a liberdade ao acesso, a 
remixagem, o compartilhamento e a colaboração em prol da melhoria e cus-
tomização contínua dos mesmos. Em suma, o termo “REA” abrange todo e 
qualquer artefato digital livre e aberto registrado com uma licença aberta 
que permita a sua cópia, compartilhamento e remixagem (filosofia copyleft).

Segundo Amiel (2012), a abertura pressupõe o livre acesso aos recursos 
disponibilizados por terceiros, bem como a ausência de pré-requisitos e qua-
lificações prévias para utilizá-los. Também implica na construção de mate-
riais em aplicativos de formatos abertos para que seja possível a interope-
rabilidade e a padronização entre os diferentes repositórios. Esses recursos 
podem ser diversos como, por exemplo, planos de aulas, vídeos, imagens, 
livros e outros materiais didáticos. Eles contribuem para uma educação mais 
acessível a todos, baixando os custos e potencializando a evolução das socie-
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dades globalizadas. Assim, o compartilhamento, a transparência, a imprevi-
sibilidade e a participação são características de uma Prática Educacional 
Aberta (PEA), onde docentes e discentes produzem cultura e conhecimento 
abertos e coletivos. Isso significa que os materiais classificados como aber-
tos devem permitir o Reuso, a Revisão, a Remixagem e a Redistribuição, ou 
seja, os “4Rs”. (WILEY, 2010)

De acordo com Pretto (2012), as políticas da educação devem estar em 
sintonia com ações que promovam a implementação de softwares e hardwa-
res livres e abertos, garantam conexões de banda larga de qualidade, trans-
formem os direitos autorais e seus financiamentos com recursos públicos, 
criem legislações para padrões abertos e, principalmente, assegurem os pro-
cessos formativos dos cidadãos. Para isso, as múltiplas potencialidades que 
a infraestrutura tecnológica nos oferece necessitam ser exploradas para am-
pliar cada vez mais a participação social na produção e compartilhamento de 
culturas e de conhecimentos, tanto em processos formativos formais quanto 
informais. 

Atualmente, o Brasil encontra-se defasado em relação à produção e com-
partilhamento de REA quando comparado no âmbito internacional, tendo 
em seus repositórios conteúdos digitais e/ou links de materiais que não estão 
necessariamente licenciados de forma aberta e nem utilizam padrões que 
permitam a remixagem. Vários pesquisadores brasileiros (SANTOS, 2012) 
têm atuado intensamente para a conscientização do movimento REA no 
Brasil e, consequentemente, contribuir para a elaboração de políticas pú-
blicas que garantam o livre acesso ao conhecimento de forma igualitária e 
customizada.

design na web 2.0: faça você mesmo

Embora a política curricular no Brasil tenha sido autoritária e excludente 
por parte dos governantes, os atos de currículo praticados colaborativamen-
te por professores e estudantes têm assumido práticas inovadoras nos/dos/
com os cotidianos das escolas. (MACEDO, R; MACEDO, S, 2012) Segundo 
Macedo (2012), o currículo quando construído socialmente e articulado com 
outros processos e procedimentos pedagógicos educacionais se atualiza di-
namicamente e interativamente, propiciando uma formação ética, política, 
estética e cultural de todos os envolvidos. Desta forma, o currículo se torna 
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diferente da matriz curricular, onde modelos homogêneos pré-formatados 
são disponibilizados às instituições educacionais, sem levar em consideração 
as demandas formativas, referências culturais e históricas.

Na educação on-line, as práticas pedagógicas são estruturadas, em sua 
maioria, em softwares livres desenvolvidos especificamente para atender 
às necessidades educacionais como, por exemplo, o Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) Moodle. Dotado de interfaces de comunicação assín-
cronas (fórum, glossário, wiki, diário) e síncrona (chat de texto) e interfaces 
de conteúdo, este favorece a descentralização e o compartilhamento de in-
formações se configurando um ambiente de “ensinoaprendizagem”. Segun-
do Silva (2010), as interfaces de conteúdo possibilitam a produção, a dispo-
nibilização e o compartilhamento dos materiais digitais em vários formatos 
e linguagens (texto, imagem, áudio, vídeo). As interfaces de comunicação são 
destinadas à interatividade entre os participantes.

A sua predominância em salas virtuais é decorrente da sua consolidação 
como um ambiente estável, seguro e de fácil de manipulação. Não é neces-
sário conhecer técnicas de programação para elaborar um curso, mas sim 
conhecer as suas diversas funcionalidade e recursos. 

Com a intensificação da participação do social nas interfaces da Web 2.0 
para a criação colaborativa de informação e conhecimento (SANTOS, 2010), 
os AVA estão deixando de ser a centralidade como design estruturantes de 
processos de “ensinoaprendizagem”, dando espaço aos softwares abertos, em 
especial, as redes sociais. De acordo com Okada e colaboradores (2012), as 
mídias sociais proporcionam espaços fecundos para inovação nas estraté-
gias pedagógicas e metodológicas de produção, compartilhamento, reuso 
e remixagem de REA, favorecendo a coaprendizagem colaborativa aberta.  
O reuso é uma característica essencial para o design de REA, o qual possibi-
lita a reprodução e a adaptação em vários formatos, formas e contextos. Se-
gundo Okada e demais autores (2011), existem quatro níveis de reutilização 
de REA, variando do alto ao baixíssimo. Esses níveis possibilitam formas de 
reuso em artefatos digitais os quais se referem à uma simples adoção ou a 
uma adaptação que envolve muitas mudanças.

As mídias sociais quando (re)combinadas com outras podem favorecer 
novas práticas pedagógicas ao propiciar a exploração do conteúdo e situa-
ções educacionais em diferentes nuances e dimensões. Assim, os “espaços-
tempos” de aprendizagem nos cotidianos são espaços abertos e flexíveis 
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onde todos os participantes podem contribuir no seu design e na sua dinâmi-
ca curricular. (SANTOS, 2006) 

O design de uma atividade pedagógica envolve elementos estruturantes 
de construção do conhecimento: o planejamento, a produção e a operativi-
dade de conteúdos de situações de aprendizagem. (SILVA, 2010) Durante a 
elaboração das situações de “ensinoaprendizagem”, vários professores criam 
e desenvolvem atos de currículo para serem aplicados em um determinado 
contexto, conhecidos como learning design. Os learning designs quando docu-
mentados e padronizados podem ser reusados, ressignificados e comparti-
lhados entre pares, contribuindo para uma discussão e reflexão mais ampla 
de suas produções.

O conceito de learning design não é um conceito novo, pois se refere ao 
processo de planejamento da prática pedagógica ou o produto deste. (BRI-
TAIN, 2004) Está sustentado em três princípios: 

a. As pessoas aprendem melhor quando estão envolvidas ativamente 
em uma atividade;

b. As situações de aprendizagem devem ser cuidadosamente estrutura-
das e deliberadas em um fluxo para promover a construção do conhe-
cimento; e 

c. A documentação de learning design é desejável para o compartilha-
mento e reuso no futuro.

Segundo Mizukami (1986), a elaboração de learning design é um proces-
so subjetivo, pois existem diferentes abordagens no processo educacional 
(tradicional, comportamentalista, humanista, cognitivista e sociocultural) 
que são articuladas de forma complexa com as dimensões cultural, política, 
social, técnica e emocional, resultando em diferentes atos de currículo. 

Professor-autor em formação: enunciação, 
negociação e autoria

A capacidade de criar é um fenômeno humano comum que surge geralmente 
a partir de um desconforto ou inspiração interior. (STORR, 2013) No entan-
to, para que se possa elaborar, compartilhar e ressignificar qualquer objeto 
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de uma criação de modo eficaz é necessário ter o conhecimento de uma téc-
nica/tecnologia.

O surgimento de um espaço de enunciação a partir da negociação pro-
picia a produção de agentes criativos na sociedade. Segundo Bhabha (2011, 
p. 97), negociação “é a habilidade de articular diferenças no espaço e no 
tempo”. Isso significa que a negociação é um ato dialógico a qual produz 
novos significados, ressaltando as diferenças ao articular elementos contra-
ditórios e antagônicos. 

O princípio que sustenta a teoria da enunciação de Bakhtin (1997) é a 
concepção dialógica da linguagem e do pensamento. O diálogo é uma visão 
de mundo individual necessário para superação de impasses. O diálogo é, 
na verdade, uma interação aberta e infinita entre indivíduos. O dialogismo 
promove a enunciação, o qual institui o sujeito na interação social. A enun-
ciação é dotada de significação que é originada a partir da interação entre 
os sujeitos. As relações dialógicas se materializam na linguagem tornando-
-se enunciados, convertendo-se me posições de diferentes sujeitos. Enuncia-
do é uma unidade de comunicação verbal dotada de sentido. O sentido de 
diálogo é único em um contexto de enunciação intersubjetivo para que se 
possa chegar à compreensão ativa entre os sujeitos. Portanto, o ato de com-
preender pressupõe o princípio dialógico e a noção de alteridade, fazendo a 
enunciação uma atividade dialógica. Assim, a interação verbal (enunciação) 
constitui o sujeito como ator social produzindo identidade a partir de um 
ato de linguagem. (BAKHTIN, 1997) 

Como narrar faz parte da nossa vida cotidiana e comunitária, a teia de 
relações humanas é constituída pelas suas histórias, resultados de ações e 
discursos, revelando um agente, mas não especificamente um autor e pro-
dutor. O agenciamento emerge a partir da construção de novas visões de 
comunidade e versões de memória históricas. A rede de comunicação é um 
“entrelugar” mediatório intersubjetivo onde ocorre interrupção, interpreta-
ção e o desvelamento do agenciamento. (BHABHA, 2011)

Nesse sentido, os pensamentos dos outros se misturam ao sujeito explí-
cito da enunciação, tornando os seres humanos dotados de uma diversidade 
de personalidades e de pontos de vistas. O discurso polifônico está sempre 
aberto, sem acabamento, não podendo ser transformado em objeto, pois o 
indivíduo não pode ser reduzido a um conceito e o social aos indivíduos. 
As tensões, as relações interdiscursivas e intersubjetivas entre as culturas 
produzem a consciência do homem. A consciência é formada a partir das 
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interações com outras consciências, o que permite o sujeito a conviver com 
os mesmos direitos, a entender que precisa do outro, a respeitar os valores, 
a construir a sua autoconsciência por meio do diálogo. (BAKHTIN, 1997)

Bakhtin (1997) enfatiza o papel ativo do sujeito como autor em todas 
as instâncias do processo de criação. O ato de criação é composto a partir 
da interação entre o conteúdo (relação com o mundo), a forma (interven-
ção do autor) e o material (estética). A forma não pode ser compreendida 
independentemente do conteúdo e do material e de seus procedimentos.  
Os procedimentos condicionados pelo material não podem ser reduzidos 
a um processo de elaboração do material, pois o mesmo pode ser superado. 
Segundo o autor:

O trabalho de criação é vivido, mas trata-se de uma vivência que não é ca-
paz de ver ou de apreender a si mesma a não ser no produto ou no objeto 
que está sendo criado e para o qual tende. Por isso o autor nada tem a dizer 
sobre o processo de seu ato criador, ele está por inteiro no produto cria-
do, e só pode nos remeter à sua obra; e é, de fato, apenas nela que vamos 
procurá-la. (BAKHTIN, 1997, p. 27) 

Assim, o autor cria o objeto, mas não vivencia o processo. Os aspectos 
técnicos do ato criador são perceptíveis no objeto. Nesse caso, podemos afir-
mar que “o autor é orientado pelo conteúdo o qual ele dá forma e acabamen-
to por meio de um material determinado”. (BAKHTIN, 1997, p. 206) O que 
o autor necessita compreender é a lógica imanente à criação, a estrutura de 
valores do sentido a qual se desenvolve e o contexto determinado. 

A criação de artefatos científicos, sejam eles materiais ou planejamento 
de situações de “ensinoaprendizagem”, requer autoria de um sujeito atuante 
com uma consciência reflexiva com finalidades e valores (políticos, sociais, 
significados cognitivos, estéticos, éticos) que dirijam o ato. (BAKHTIN, 
1997) O ato, portanto, necessita ser determinado por sua finalidade e por 
seus meios.

A autoria pressupõe a intervenção ativa e autônoma dos participantes 
(docentes e discentes) na produção colaborativa de recursos digitais, abolin-
do as fronteiras entre eles. As interfaces digitais favorecem novas autorias 
e gêneros textuais, sendo possível integrar várias linguagens em um mesmo 
local. Nesse sentido, configuram-se espaços formativos onde os participan-
tes registram as suas itinerâncias e narrativas, sendo estas compartilhadas 
por todos e propiciando novas formas de ensinar e aprender.
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em busca de uma nova metodologia de Pesquisa

Na atualidade, as noções de espaço e tempo foram reconfiguradas a partir do 
momento que os limites e fronteiram se tornam flexíveis e permeáveis com 
a convergência das redes telemáticas com as mídias digitais. Nesse contexto, 
a tessitura das ações cotidianas, potencializada pela comunicação ubíqua, 
interativa e pervasiva “dentrofora”3 do ciberespaço exige considerar que os 
processos de formação de nossas subjetividades se edificam em múltiplos 
“espaçostempos”4 de “ensinoaprendizagem”.

As relações sociais são intensificadas com as novas mídias que privile-
giam a comunicação, a mobilidade e a ubiquidade. Conversas, narrativas e 
produções de artefatos culturais ocupam esses espaços e se constituem em 
interdiscursos, que se realizam pelo cruzamento de outras vozes presentes 
nas interfaces digitais. De acordo com Amorim (2001), a polifonia do discur-
so leva em consideração a relação entre o pesquisador e o(s) seu(s) outros, ou 
seja, a alteridade. A polifonia é da ordem do acontecimento quando várias 
vozes se fazem ouvir em um determinado momento e lugar, originando uma 
multiplicidade de sentidos. A alteridade se estabelece quando a pesquisa 
busca entender e acolher o outro em uma relação dialógica, onde ambos se 
transformam nesse contato. 

Compreender essa complexidade requer uma abordagem multirreferen-
cial, um olhar holístico, uma leitura plural dos objetos (práticos ou teóricos), 
que implica tanto visões específicas quanto linguagens apropriadas às des-
crições exigidas, em função de sistemas de referências distintos, considera-
dos heterogêneos. (ARDOINO, 1998) Os discursos dos sujeitos presentes na 
enunciação em um enunciado necessitam ser interpretados para a produção 
e ressignificação do conhecimento. (BAKHTIN, 1997)

Segundo Morin (2007), o paradigma da complexidade leva em consi-
deração que não existe a dicotomia entre ordem e desordem, pois as duas 
cooperam para a organização, a complexificação e o desenvolvimento do 
conhecimento. A complexidade é a relação contraditória entre a ordem, a 
desordem e a organização, tendo como princípios a dialógica, a recursivida-
de e o holograma. O princípio dialógico prevê a colaboração e a produção 

3 O registro do termo é feito de forma intencional, para “mostrar como o modo dicotomizado de 
analisar a realidade que herdamos da ciência moderna impõe limites ao desenvolvimento das 
pesquisas nos/dos/com os cotidianos”. (SANTOS, 2011, p. 21)

4 Idem.
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de conhecimento entre termos, ao mesmo tempo, complementares e anta-
gônicos entre si. A recursividade rompe com a ideia de causa e efeito, onde 
estes estão interligados e se retroalimentam em um ciclo autoconstitutivo, 
auto-organizador e autoprodutor. O princípio hologramático está ligado à 
lógica recursiva onde não se pode conhecer as partes sem o todo e vice-versa. 
Nesse sentido, o paradigma complexo nos ajuda a pensar de forma prudente, 
preparando-nos para o inesperado, o inconcebível, ou seja, ter consciência 
da realidade multidimensional e incompleta, sem regulá-la, reduzi-la e ho-
mogeneizá-la. 

A multirreferencialidade (ARDOINO, 1998) emerge a partir da com-
plexidade, possibilitando que a mesma realidade seja tratada sob diferentes 
e múltiplas perspectivas, sendo estas contraditórias ou não. A abordagem 
multirreferencial é uma posição epistemológica, pois parte do princípio de 
que os saberes precisam ser articulados e vivenciados na pluralidade de suas 
construções e instituições, em uma visão crítica e construtiva. (ARDOINO, 
1998) A multirreferencialidade prioriza as relações, a criação, a heteroge-
neidade, a dialética, a bricolagem (composição), a compreensão, a autoria, a 
plasticidade, a complexidade, a negatricidade, o fazer ciência. 

Nesse sentido, a pesquisa-formação precisa levar em consideração a mul-
tirreferencialidade, a implicação do pesquisador e a complexidade. De acor-
do com Macedo (1998), assumir uma perspectiva multirreferencial significa 
romper com a edificação do saber normativo e prescritivo, dando lugar a 
uma práxis aberta, inacabada, desestruturante, plural, interdisciplinar, he-
terogênea e dialógica. O conhecimento, assim, se torna imprevisível e com-
plexo. A construção e a edificação dos saberes docente é um movimento plu-
ral, sendo necessário habitar e vivenciar outros espaços multirreferenciais 
de aprendizagem. A formação de professores-autores na cibercultura visa a 
promover a circulação, a vivência e o habitar em outros espaços multirrefe-
renciais do cotidiano como, por exemplo, nas cidades, nas interfaces da Web 
2.0, no ciberespaço, ou seja, além dos já instituídos formalmente (ex: escola 
e universidade). A grande parte dos atos de currículo é centralizada no uso 
instrumental e científico das tecnologias digitais, bem como na figura do-
cente. (SANTOS, 2006)

Segundo Santos (2006), o objetivo da pesquisa-formação multirreferen-
cial transcende diagnósticos exploratórios que apenas descrevem as reali-
dades docentes e escolares. Parte do princípio de que não se pode separar 
pesquisa de ensino, os sujeitos de suas ações, a universidade da escola e da 
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cidade, e estas do ciberespaço. Portanto, ações de pesquisa sustentadas na 
troca, no diálogo e nas vivências formativas dos sujeitos envolvidos, de cará-
ter contínuo e não pontual, necessitam ser desenvolvidas. 

A metodologia de pesquisa baseada em design (Design-Based Research 
Metodology – DBRM) “tem como princípio o design de artefatos educacio-
nais e pesquisa sobre contextos reais”. (RAMOS; STRUCHINER, 2008) Isso 
significa que as práticas desenvolvidas durante a pesquisa servirão de subsí-
dios para a criação de conceitos e processos teóricos e práticos. 

Wang e Hannafin (2005) descrevem características básicas presente na 
metodologia DBR: pragmática/intervencionista; situada; interativa, iterati-
va e flexível; integrativa; contextual. 

Pragmática/intervencionista – Pesquisadores se dirigem a questões prá-
ticas para promover compreensão fundamental sobre design, aprendiza-
gem e ensino. A pesquisa tem como pressuposto, a intervenção no mundo 
real.Situada – A pesquisa é situada tanto na literatura disponível quanto 
no contexto do mundo real. Antes de iniciar a pesquisa, os pesquisadores 
precisam fazer uma ampla pesquisa na literatura, buscando casos de de-
sign e lacunas a serem pesquisadas. Por outro lado, a pesquisa acontece 
situada em seu contexto real em que os participantes interagem e não em 
cenários de laboratório. Interativa, iterativa e flexível – É interativa, já 
que os pesquisadores trabalham em parceria com as pessoas envolvidas 
na prática de ensino-aprendizagem, identificando abordagens e desen-
volvendo princípios para as soluções pedagógicas. É iterativa, porque a 
pesquisa é caracterizada ciclos intermitentes de design, realização ou im-
plementação, análise e (re) design. É flexível, uma vez que os designs de-
vem comportar mudanças ao longo do processo de pesquisa. Integrativa –  
A pesquisa é realizada a partir de uma variedade de abordagens e métodos 
tais como entrevistas, painel de especialistas, estudo de caso, avaliação etc. 
Contextual – Embora os resultados da pesquisa estejam relacionados um 
contexto específico, eles não se limitam a prescrever atividades a serem se-
guidas, transcendendo ao problema do cenário de pesquisa para orientar 
os designers no desenvolvimento de teorias e geração de novos resultados. 
(RAMOS; STRUCHINER, 2008, p. 3-4)

Na pesquisa design, os achados permitem o aperfeiçoamento contínuo 
e incremental do artefato tanto como produto quanto processo, podendo 
ser generalizáveis para outros contextos. Kelly (2004) ressalta que toda pes-
quisa design deve gerar um produto, podendo ser um artefato tecnológico 
ou teórico, e os processos de desenvolvimento e implementação dos designs 
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relacionados aos achados das práticas pedagógicas deverão produzir conhe-
cimento para serem utilizados mais amplamente.

De acordo com Gravemeijer e Cobb (2006), a pesquisa design possui três 
fases: planejamento, execução e análise retrospectiva. A fase de planejamen-
to é responsável por elaborar o design das estratégias pedagógicas, conteú-
dos, recursos de comunicação e iteração e estrutura do ambiente. A fase de 
execução é responsável pela (re)construção da interface em uma situação 
real de “ensinoaprendizagem” em um projeto piloto. A fase de análise é res-
ponsável por fazer uma retrospectiva da atividade de learning design para a 
sistematização do conhecimento, a qual possibilitará a construção de teorias 
e práticas inovadoras.

Assim, a pesquisa design aplicada na educação é um estudo sistemático 
voltado para o desenho, desenvolvimento e avaliação de artefatos, processos 
e práticas destinados ao ensino e aprendizagem. Collins e outros (2004) e 
Van Den Akker (1999) argumentam que a pesquisa design pode contribuir 
para uma prática mais relevante ao estudar e aplicar gradativamente inter-
venções no ambiente e com os praticantes, gerando pistas em relação aos 
seus usos e relevância. 

considerações finais

Em nossa pesquisa-design-formação, desenvolvemos atos de currículo sus-
tentados na troca, no diálogo e nas vivências formativas dos sujeitos envol-
vidos, tendo como objetivo principal a produção de autorias digitais abertas 
bem como a sua remixagem, reuso e compartilhamento entre alunos e pro-
fessores da Faculdade de Educação da UERJ. Com isso, esse trabalho tem 
procurado analisar e interpretar as produções e seus significados, dos alunos 
participantes da disciplina de licenciatura identificando noções subsunço-
ras.

Em suma, com atividades que promovam a pesquisa, a produção e o com-
partilhamento de artefatos digitais abertos no âmbito institucional e para a 
comunidade globalizada, poderemos contribuir para a divulgação e a con-
solidação da filosofia de abertura para além dos muros das escolas, promo-
vendo a formação de sujeitos-autores capazes de colaborar na construção de 
materiais digitais de qualidade. O poder reside nas redes que constituem a 
sociedade, portanto, o futuro está em nossas mãos.
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o Professor e a formaÇÃo Para a autoria na 
cibercultura:
a criação dos atos de currículo1

Maristela Midlej 
Maria Helena Bonilla 
Nelson Pretto

introdução

São muitos os problemas que enfrentamos no sistema educacional, no Bra-
sil e em todo o mundo, problemas apontados, de um lado, pelos índices das 
avaliações internacionais, e de outro, pela nossa própria prática docente 
que identifica uma verdadeira crise na escola, em todos os níveis. Diversos 
pesquisadores (FANTIN; RIVOLTELLA, 2012; RAMAL, 2002) – e também 
nós em outros textos (BONILLA, 2005; PRETTO, 2012) – vêm fazendo uma 
crítica ao modelo de educação vigente e apontando novas possibilidades/
saberes que podem potencializar a autoria docente consonantes com as ca-
racterísticas da cibercultura. Para os autores Pierre Lévy e André Lemos – 
em textos de 1999 e 2003, respectivamente, e também em um texto conjunto 
(2010) – a cibercultura é a nova relação entre tecnologias digitais on-line e 

1 Uma versão deste texto foi apresentada no XXII Encontro de Pesquisa Educacional do Norte Nor-
deste (EPENN), de 28 a 31 de outubro de 2014, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(Natal, RN, 2014).
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off-line (ciberespaço, interconexão generalizada, simulação, mobilidade, hi-
pertextualidade, tempo real, processos de virtualização etc.) e a vida social 
desenvolvida pela e na sociedade contemporânea. Para André Lemos e Pier-
re Levy (2010, p. 29), o “ciberespaço já fez da cultura um lugar de produção 
de conteúdo, de conexão livre entre as pessoas e grupos e de reconfiguração 
da vida social, política e cultural”.

A partir de Lucia Santaella (2007), Manuel Castells (1999) e os mesmos 
Pierre Lévy (1999) e André Lemos (2009), podemos afirmar que as tecno-
logias intelectuais – intituladas por Lévy (1997) como aquelas que não são 
simples ferramentas ou instrumentos, mas que, por operarem com propo-
sições sobre o pensamento, influenciam no processo cognitivo do sujeito 
– constituem-se em princípios que condicionam novas organizações na so-
ciedade. Dessa forma, cada etapa histórica tem uma lógica cultural própria, 
constituída por essas tecnologias. Apesar de diferentes, essas culturas foram, 
paulatinamente, se misturando, se hibridizando e se constituindo como cul-
tura oral, escrita, impressa, cultura de massas, cultura das mídias, a cultura 
ciber (= cibercultura) e a cultura da mobilidade. (SANTAELLA, 2007) Para 
a autora, o critério utilizado para essa divisão está assentado na gradativa 
introdução histórica dos novos meios de produção, armazenamento, trans-
missão e recepção de signos no seio da vida social.

É sob a influência dessa interação que a educação, associada aos sistemas 
tecnológicos da sociedade, se posiciona/incorpora, ou não, às transforma-
ções. As tecnologias da informação e comunicação, emergentes no contexto 
da cibercultura e da Web 2.0, quando consideradas as potencialidades co-
municacionais e de interatividade das mídias e redes sociais, a exemplo dos 
blogs, Twitter, Facebook, YouTube, dos portais educacionais, podcasts, entre 
outros, abrem diversas ambiências de convivência e de construção colabora-
tiva de conteúdos e saberes; consequentemente de aprendizagem. 

A educação on-line, mediada pelos ambientes virtuais, que em potência 
podem ser concebidos como redes educativas, nos traz atualmente novas 
demandas para formação. Necessitamos pensar em processos de aprendi-
zagem que compatibilizem (ou até mesmo confrontem) tempos homogê-
neos e flexíveis, comunicação em tempo real e em momentos diferentes, 
avaliações presenciais e a distância. O educador vem se sentindo desafiado 
diante de uma gestão diferente de sala de aula, ao se defrontar com outros 
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“espaçostempos”,2 com a utilização das tecnologias digitais multiplicando 
seus papéis e exigindo novos saberes docentes.

O atual momento sociohistórico clama, como temos preconizado, por 
um professor-autor que não precise necessariamente ter práticas originais, 
se é que elas existem, mas que saiba, a partir de conteúdos disponibilizados, 
quaisquer que sejam os seus suportes, localizados na internet, em livros, re-
vistas, jornais ou em materiais dos cursos de formação, criar suas próprias 
metodologias e objetos de aprendizagem, remixando-os, adaptando-os a sua 
realidade, sem desconsiderar a ciência e a cultura estabelecida, os documen-
tos oficiais e, também, as demandas de formação necessárias para atuação 
dos sujeitos na sociedade. O que importa, e por isso destacamos mais uma 
vez, é que desejamos professores que não sejam apenas consumidores de in-
formações preestabelecidas e produzidas alhures.

o Professor e a autoria em temPos de 
cibercultura

Para Léa Anastasiou e Leonir Alves (2003, p. 71), “[...] quando o professor é 
desafiado a atuar numa nova visão em relação ao processo de ensino e de 
aprendizagem, poderá encontrar dificuldades, até mesmo pessoais, de se co-
locar numa diferenciada ação docente”. Essa dificuldade se inicia pela pró-
pria compreensão que se faz necessária para romper com o modelo tradicio-
nal, de repasse de informações. Além desse desafio, as autoras nos apontam 
outros, tais como lidar com questionamentos, dúvidas, inserções dos alunos, 
críticas, resultados incertos, respostas incompletas e perguntas inesperadas 
(às vezes complexas, às vezes incompreensíveis para o professor).

Essa nova forma de “fazer aula” ainda precisa ser incorporada nas práti-
cas docentes, sendo preciso também mudar a organização “espaçotemporal” 
escolar. A aula agora não se resume aos momentos de presença na sala de 
aula, inclui, também, momentos no pátio, nos arredores da escola, nos am-
bientes do ciberespaço, sejam eles os formais elaborados para a educação 
como os demais. Como salientam as autoras citadas, a estratégia da aula ex-
positiva, comumente presentes em nossas escolas, garante a relação tempo/

2 Alguns termos relacionados ao espaço e ao tempo e a ação dos praticantes, conforme Oliveira 
e Alves (2008), aparecerão juntos no decorrer desta escrita, como forma de não dicotomizar o 
modo de analisar o cotidiano, como foi feito por muito tempo pelos métodos da Ciência Moderna.
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conteúdo com maior propriedade. No entanto, apenas esse procedimento 
não é garantia de ensino ou aprendizagem, nem de possibilidade de forma-
ção do cidadão necessário para atuar na sociedade, em um tempo de muitas 
incertezas. 

O professor-autor busca mudar essa lógica instituída, aproveitando as 
oportunidades advindas dos próprios alunos. A preparação de uma aula nes-
ta perspectiva autoral é estar preparado, municiado com um cabedal de co-
nhecimentos e recursos (tecnológicos ou não) para além da aula expositiva 
com um tempo fixo determinado. É algo que vai incluir em alguns momen-
tos uma explicação, uma “aula” expositiva, mas na essência, é trabalho coleti-
vo, com a participação de todos, com abertura para uma construção conjun-
ta, que respeita e enalteça suas culturas, seus saberes, seus desejos. Inicia-se, 
assim, seus “atos de currículos” (MECEDO, 2013), desde o planejamento até 
a ação materializada na sala de aula, “[...] fazendo com os estudantes e não 
fazendo para os estudantes. Isto é, o professor também [é] um sujeito do pro-
cesso de conhecimento. Ele [aprende] na prática, o que foi possível”. (FREI-
RE; SHOR, 2011, p. 288)

Nesse contexto, estamos em nosso grupo de pesquisa3, propondo o res-
gate do papel do professor enquanto protagonista dos processos educativos, 
o que demanda uma posição ativista, ou seja, um professor que tenha uma 
perspectiva de intelectual e que não se acomoda. Já dissemos que precisamos 
“[...] pensar o professor [para] além da ideia de ator de processos estabeleci-
dos fora e distante de sua realidade, e passarmos a pensar no papel do mes-
tre como sendo o de autoria”. (PRETTO, 2012, p. 97) Só assim a escola será 
transformada em um espaço de invenção cotidiana e não de mera reprodu-
ção de conhecimentos prescritos.

A autoria emerge dos interesses e das intencionalidades, das remixagens, 
das bricolagens, das escolhas, das produções individuais e coletivas, seja pelas 
modificações no aspecto estético e/ou estrutural, seja pelas transformações 
na forma e conteúdo, passando o professor a ser um desbravador de trilhas e 
formulador de proposições, de acordo com o contexto e as ocasiões que lhe 
são próprias, como diz Henri Giroux (1997), “um professor intelectual”.

Nas escolas, já começamos a perceber uma tendência, pelo menos no dis-
curso, de formar alunos-autores, produtores dos próprios conteúdos, habili-

3 Grupo de Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias. Faculdade de Educação da Universi-
dade Federal da Bahia (FACED/UFBA). Nosso blog: https://blog.ufba.br/gec/
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dade não menos essencial para o professor. Como afirma Pedro Demo (2008), 
se não tivermos um professor que se autoriza, que se expressa livremente e 
com altivez, jamais teremos autores, cidadãos que saibam pensar e intervir, 
fazer escolhas e tomar decisões. O contexto da cibercultura instaura a ne-
cessidade de reflexão e mudança na formação do professor-autor, visto que, 
para formar alunos-autores, é imprescindível o professor lançar mão de táti-
cas/práticas para o desenvolvimento da autoria, apropriar-se das tecnologias 
com todas as suas potencialidades, incluindo as móveis, já disponíveis e nas 
mãos de grande parte dos alunos.

A autoria se evidencia nos atos de currículo materializados nas práticas 
vivenciadas/experienciadas pelos professores e alunos no cotidiano da esco-
la. Assumimos os atos de currículo a partir da concepção de Roberto Sidnei 
Macedo (2008, p. 38), que os considera como “todas as atividades que se orga-
nizam e se envolvem visando uma determinada formação, operacionalizadas 
via seleção, organização, formulação, implementação, institucionalização e 
avaliação de saberes, atividades, valores, competências”. Tais atividades são 
mediadas pelo processo de ensinar e aprender ou para a sua projeção. Para 
o referido autor, ato de currículo trata “da ação concreta, ou seja, inserida 
no mundo vivido, intencional, praticado por alguém situado”. (MACEDO, 
2013, p. 26) Ainda afirma que esta noção tem como centralidade o caráter 
da participação e da responsabilidade, não se resumindo ao ato puro e sim-
ples e nem a ação significa apenas ato/atividade. Nessa direção, diz o autor 
que “a experiência no mundo humano é sempre mediada pelo agir situado 
e avaliativo do sujeito, ao qual ele confere sentido a partir do mundo como 
materialidade concreta”. (MACEDO, 2013, p. 27) Para Inês Oliveira (2002), a 
partir das convicções epistemológicas e políticas que embasam as pesquisas 
dos cotidianistas, os currículos podem ser percebidos como criação cotidia-
na dos praticantes (CERTEAU, 2009) das escolas.

A noção de praticante exige “compreender prática e teoria como instân-
cias complementares e indissociáveis do fazerpensar dos sujeitos das escolas 
e que se interpenetram permanentemente, não devendo ser percebidas como 
elementos dissociáveis de uma realidade ou reflexão qualquer”. (OLIVEIRA, 
2002, p. 7-8) A autora se refere aos praticantes dos cotidianos das escolas 
como criadores de currículos. A constatação da referida autora está em con-
sonância com a ideia aqui defendida de atos de currículos, visto que tais atos 
“no seu acontecimento, já convocam a autorização, até porque aqui se fala 
menos de uma proposição epistemológica para o currículo, e mais de uma 
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proposição heurística e política, onde demanda multicriação, intensidades 
participativas”. (MACEDO, 2013, p. 102) Portanto, como afirma Macedo 
(2013), os atos de currículo, como experiências, “contêm projetos, implicam 
processos de autorização na medida em que emergem expressando de algu-
ma forma autorias, criações que serão tensionadas pela valoração inerente 
às decisões curriculares eleitas como formativas”. (MACEDO, 2013, p. 104)

Para situar o sentido dos atos de currículo, considerados como inovado-
res no contexto da escola, se faz necessário sinalizar o que estamos tomando 
como inovação. Inovar pedagogicamente em um contexto de cibercultura 
exige novas práticas, visto que o aprender e o ensinar “adquirem novos sig-
nificados para relacionar-se com as novas tecnologias da comunicação, para 
ler e entender melhor a realidade e para assimilar, ao mesmo tempo, a rica 
tradição cultural herdada e muitas outras expressões culturais emergentes e 
mutáveis”. (CARBONELL, 2002, p. 16) O autor chama atenção para a cons-
tante ausência destas últimas na cultura escolar. Alerta ainda que a simples 
modernização da escola não tem a ver com inovação, pois equipar turmas 
com computadores não altera as concepções conservadoras de ensino e 
aprendizagem.

Inês Oliveira (2008) alerta que é mais diretamente nos processos de en-
sino-aprendizagem que professores criam formas alternativas e personaliza-
das, em busca do aprendizado de seus alunos. Para a autora citada, em cada 
uma das formas de ensinar e de cada conteúdo trabalhado, existe algo que é 
único, singular. Cada experiência específica só pode ser entendida junto com 
um conjunto de circunstâncias que as concretizam, envolvendo “história de 
vida dos sujeitos em interação, sua formação e a realidade local específica, 
com as experiências e saberes pregressos de todos, entre outros elementos da 
vida cotidiana”. (OLIVEIRA, 2008, p. 52)

Segundo Jaume Carbonell (2002, p. 27), as propostas que vêm de fora, ba-
seadas em saberes de especialistas e nas prescrições legais, sem participação e 
envolvimento dos professores, que se limitam a reproduzi-los, diminuindo a 
sua autonomia, de um modo geral, não alteram o conhecimento e as relações 
cotidianas entre os que ensinam e aprendem e a cultura docente. Nessas pro-
postas, a tecnologia vem sendo apresentada como o meio para se conseguir 
a inovação, uma panaceia para a resolução de todos os problemas. Ou, como 
temos dito de forma insistente desde 1994, essa tecnologias apenas adentram 
nas escolas como ferramentas auxiliares aos tradicionais e superados proces-
sos de ensino e de aprendizagem. (PRETTO, 1994, 2013) Apesar dos usos de 
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tecnologias não serem a solução para os problemas educacionais, vemos, na 
escola onde elas se fazem presentes, contextos propícios à invenção de novas 
práticas, fonte para novas propostas educacionais. Assim, considerando a 
autoria no contexto da cibercultura como uma rede de criação, onde huma-
nos e objetos sociotécnicos diversos se articulam, se engendram em torno de 
uma construção colaborativa para determinada ação e/ou projetos, indepen-
dente do espaço, físico ou virtual, emergem práticas que podem ser consi-
deradas como indícios de autoria do professor no contexto da cibercultura.

a Pesquisa-formação: contribuição Para  
a autoria do Professor

Para compreender a autoria do professor, consideramos adequado a apro-
priação de abordagens de pesquisa que tenham, em seu cerne, concepção e 
prática baseadas na implicação do pesquisador com o campo da pesquisa, 
onde seja possível construir junto com as praticantes, sujeitos da pesquisa, o 
conhecimento e a própria proposta metodológica. Daí resulta a nossa opção 
pela pesquisa-formação, inspirada nos estudos de Roberto Sidnei Macedo 
(2006, 2010). A pesquisa-formação, com base etnográfica, é entendida

[...] como o conjunto de condições e mediações para que certas aprendi-
zagens socialmente legitimadas se realizem, [...] como um fenômeno que 
se configura numa experiência profunda e ampliada do Ser humano, que 
aprende interativamente, de forma significativa, imerso numa cultura, 
numa sociedade, através das suas diversas e intencionadas mediações. 
(MACEDO, 2010, p. 21)

Dessa forma, no papel de pesquisadores ativos e implicados com o pro-
cesso formativo e de aprendizagens, vamos junto com os professores for-
mando-os e nos formando. Edméa Santos (2005), ao se referir à pesquisa-
-formação, afirma que a pesquisa não é um espaço para olhar o fenômeno de 
fora. Ao contrário, como corrobora Maria Tereza Freitas (2006, p. 153), “[...] 
é um espaço de formação e auto-formação, um espaço de implicação, onde 
o risco, a incerteza, a desordem serão contemplados sem perder o rigor de 
fazer ciência”.

Tomando como base a abordagem da pesquisa-formação, vivenciamos 
uma experiência em uma escola. A nossa intenção, no papel de mediadores, 
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foi, junto com os professores, criar/experimentar atos de currículo no coti-
diano da escola, a partir dos usos dos laptops e demais tecnologias presentes 
na escola e fora dela. Assim, as atividades formativas realizadas nos ambien-
tes de aprendizagem presencial e on-line partiram de uma proposta inicial e 
depois foram modificadas no processo das ações de formação, a partir das 
demandas e desejos dos participantes.

A pesquisa foi desenvolvida numa escola estadual da Bahia. A escolha 
dessa escola deveu-se ao fato de que foi uma das 10 escolas baianas a receber 
os laptops do Projeto Um Computador por Aluno (Prouca), ter laboratório 
de informática conectado à internet, alunos circulando pelos espaços da es-
cola portando celulares, Projeto Mais Educação, TV Pendrive,4 uma Rádio 
Pátio, projetor educacional e professores com formação em um Núcleo de 
Tecnologia Educacional (NTE), desenvolvendo algumas práticas pedagógi-
cas com usos de tecnologias nos trabalhos com os alunos.

Três praticantes professoras5 nos acompanharam na pesquisa-formação. 
Inês leciona Língua Inglesa e Artes, além de coordenar as atividades da Rá-
dio Pátio. Gardenia leciona Língua Portuguesa e a Paula leciona as discipli-
nas História, Geografia e Artes. Para compreender o movimento de criação 
das professoras no cotidiano da escola, além dos atos do currículo materia-
lizados nas suas práticas pedagógicas, contou-se com diversos dispositivos 
de pesquisa, a saber: encontros de formação, conversas, diários de pesquisa e 
documentos de processo.

O objetivo da formação não era somente contribuir para que os professo-
res utilizassem o laboratório de informática ou os netbooks. Para além desses 
usos, as experimentações e as discussões tinham como objetivo possibilitar 
uma vivência coletiva para sentir os limites que impossibilitavam essa inser-
ção em suas práticas: as limitações pessoais de uso das máquinas (dos pro-
gramas instalados ou outros que precisavam instalar); os problemas relacio-
nados à infraestrutura (máquinas com defeito, conexão lenta da internet). 
Assim, foram sendo experimentadas as mídias digitais e as redes sociais que 
rodavam com mais facilidade na (lenta) conexão que existe na escola. Nesse 
processo, com a contribuição do outro, as aprendizagens foram acontecen-
do. Além de acompanhar os professores nas atividades de sala de aula, foram 

4 TVs que foram distribuídas pela Secretaria de Educação da Bahia para todas as escolas públicas 
de ensino médio.

5 Para garantir a privacidade das professoras, utilizamos nomes fictícios.
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organizados alguns encontros de formação que aconteciam em horários das 
atividades coletivas, geralmente um dia por semana, quando havia um maior 
número de professores presentes na escola.

Ao longo do período de nossa imersão no contexto da pesquisa, observa-
mos que vários acontecimentos foram emergindo no seu cotidiano, a partir 
das ações da nossa pesquisa-formação, os quais iam contribuindo para a ino-
vação das práticas na escola, consequentemente para a autoria do professor. 
Além da própria formação dos professores, podemos citar as expectativas 
dos pais em relação aos usos das tecnologias para a aprendizagem de seus 
filhos, a formação de alunos monitores e/ou membros da rádio, a circulação 
dos alunos em diferentes espaços da escola com seus netbooks, navegando 
nos diferentes ambientes da rede e a mudança de percepção dos professores 
em relação à inserção das tecnologias em suas práticas.

Como os professores, sozinhos, ainda não conseguiam realizar atividades 
com inserção das tecnologias, foram escolhidos, pela coordenadora pedagó-
gica da escola em conjunto com os professores, alguns alunos que demons-
travam mais habilidade com o manuseio dos dispositivos digitais, para serem 
monitores. A formação desses alunos acontecia juntamente com os demais 
que formavam a equipe da rádio, a partir de oficinas de blog, de produção 
de áudio e de conteúdo para a rádio, técnicas de fotografia, de produção de 
vídeo e de animação.

A referida formação dos alunos teve ressonância no processo de criação 
das práticas pedagógicas no cotidiano da escola. Passaram a gravar áudios 
para serem veiculados nos programas da Rádio Pátio, na sala de aula come-
çaram a auxiliar os professores e seus colegas nas dificuldades encontradas 
com manuseio das tecnologias, além de contribuírem para proposição de 
novas atividades no fazer docente.

Ao perceber que a maioria os professores ainda não apresentava fami-
liaridade com as tecnologias digitais, de forma que tivessem condição de re-
pensar suas práticas e realizar novas proposições, organizamos encontros de 
formação, junto com a coordenadora pedagógica da escola e com as forma-
doras do Prouca. Nos encontros aconteceram estudos sobre autoria, debates, 
planejamento e execução de ações dentro e fora da sala de aula, que levaram 
à participação mais direta de professores na pesquisa em pauta, além de pro-
por novas dinâmicas no seu trabalho pedagógico. A partir de projetos que a 
escola já estava desenvolvendo, construímos possibilidades de práticas auto-
rais, por exemplo, a criação de material para transmissão na rádio da escola. 
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Percebemos que o movimento desencadeado na escola, com as ações do cur-
so formação no âmbito do Prouca, contribuíram para a criação de novos atos 
de currículo, alguns mais inovadores, outros que apontam como indícios de 
autoria do professor no contexto da cibercultura.

a criação de atos de currículo no cotidiano da 
escola

Constatamos que a concepção e as práticas desencadeadas no movimento 
das atividades da pesquisa-formação na escola citada são essenciais para a 
construção da base formativa dos professores, principalmente no que tange 
à articulação das dimensões pedagógicas e culturais que emergem dos prin-
cípios da cibercultura, além de possibilitarem a formação de sujeitos – pro-
fessores e alunos – autores desse processo.

Antes das nossas intervenções, algumas práticas com inserção de tecno-
logias já aconteciam na escola, mas de um modo geral, ainda numa aborda-
gem convencional. Havia predomínio das atividades de pesquisa:

Em todas as turmas nós trabalhamos com o uquinha, mas o que ficou mais re-
gistrado foi do 6º ano. Como eu trabalho com História, nós fizemos um trabalho 
em que foi exposto um painel, em que eles fizeram pesquisa, eles conheceram a 
maioria das obras de Jorge Amado, eles se inspiraram nas obras de Jorge Ama-
do para reproduzir algumas imagens. Na verdade foi uma reprodução, uma 
releitura das capas dos livros de Jorge Amado. Ficou um trabalho muito legal. 
(Paula)6

Percebe-se que as alternativas resultavam em mudanças nos processos 
metodológicos, com utilização de novos recursos tecnológicos. Com a for-
mação, o professor, além de mediar e aproximar conhecimentos, passa a ofe-
recer condições para que ocorram as aprendizagens através do lúdico, do 
acesso à tecnologia e da exploração da curiosidade. Assim, os professores 
passaram a interagir através das tecnologias digitais em rede. O prazer e a 
alegria gerada, ao participar pela primeira vez de uma rede social, como o 
Facebook, e de ver os relatos de suas experiências na internet, foi um ele-
mento importante para provocar o desejo de querer experimentar práticas 

6 Esse e os demais depoimentos que aparecem ao longo do texto foram obtidos durante a pesqui-
sa realizada na escola estadual.
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pedagógicas diferentes das tradicionais, de querer romper com as amarras, 
com o instituído, vontade despertada para aprender e ter condição de criar 
algo novo.

Assim, a atenção deles, a participação... Nove horas da noite e eles entrando... 
Eu fiquei tão bem, quando eu liguei o computador... Eu fiquei esperando, e volta 
e meia aparecia uma carinha: ‘Oi prof’. A forma carinhosa... Ah! Eu sou fasci-
nada...  (Gardenia)

As professoras Gardenia e Paula não tinham um perfil no Facebook, pois 
acreditavam que era difícil de navegar e ainda não haviam despertado para 
seus usos. Mostramos-lhes que era fácil e também que era uma forma delas 
estarem incluídas ciberculturalmente, além de ser um novo espaço para co-
municação e criação de novas práticas pedagógicas. A professora Inês não 
queria manter sua conta no Facebook (já havia aberto, mas pouco acessado), 
pois entendia que os alunos iriam invadir sua privacidade, apesar de já acom-
panhar as interações dos alunos na página da rádio da escola e acompanhar 
alguns diálogos dos alunos nos seus respectivos perfis, nos momentos que 
estavam na sala de aula ou em outros espaços da escola. Conversamos com 
ela e mostramos que o autor é quem define o que acha ser conveniente para 
publicização. Então, no início de 2013, com o objetivo de participar de uma 
nova pesquisa, ela passou a interagir nesse novo ambiente, chegando a criar 
propostas para trabalhar com seus alunos.

Como o Facebook era a rede social mais utilizada pela maioria dos alu-
nos, assim como era o ambiente onde podíamos navegar com mais facilida-
de na velocidade da conexão da escola, além de nos abrir para um leque de 
possibilidades de trabalho em rede, criamos conta para todos os alunos da 
escola. A tecnologia deixou de ser apenas um espaço para consumo de infor-
mação e passou a ser incorporada nas práticas de alguns professores, para 
além das pesquisas, numa dimensão mais social e cultural, ou seja, na criação 
dos atos de currículo; passou a ser apropriada como espaço de autoformação 
– de estudo e encontro com objetos desencadeadores de novas propostas, 
como espaço de escrita, de diálogo, de trocas, de construção colaborativa de 
conhecimentos. Informações sobre a escola, a comunidade que fica em seu 
entorno, os relatos de experiências dos professores passaram a ser disponibi-
lizadas na rede, além da incorporação de blogs. A cultura digital começou a se 
instaurar na escola; apesar de ainda ter um número incipiente de professores 
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com apropriação desses ambientes virtuais no seu fazer pedagógico, os usos 
começam a se fazer presente para um grande número de turmas.

Percebemos que as reflexões a respeito das práticas de pesquisa tradicio-
nais estavam começando a ser abaladas e ressignificadas. Alguns professores 
passaram a se preocupar com o que iriam fazer após a pesquisa. Tal constata-
ção pode ser evidenciada na voz da professora Inês.

Eu lembro de uma coisa que ela fala sempre, que é a questão da pesquisa. E sem-
pre pergunta: E depois faz o que com essa pesquisa? Fica lá no caderno? Sim! Até 
então era isso. Mas quando você tem alguém para dar uma sugestão aqui, outra 
sugestão ali, você consegue ver as coisas acontecendo para além da pesquisa 
registrada no caderno, não é? 

Em relação aos trabalhos com o material pesquisado na internet, obser-
vamos algumas propostas novas. Algumas dinâmicas de sínteses, a partir do 
material coletado, como a criação de vídeos, áudios, textos etc., estavam co-
meçando a ser criadas. Alguns alunos com dificuldade de expressão passa-
ram a produzir textos utilizando o computador. A professora Gardênia rela-
tou que nunca havia conseguido ler nenhum texto de alguns de seus alunos. 
A partir dessas novas proposições, eles começaram a participar mais da aula. 
Os alunos sentiam mais facilidade e desejo de se expressar através do digital. 
Alunos considerados “menos inteligentes” e que “não querem nada”, na me-
dida em que foi dada a abertura para eles, passaram a mostrar o que sabiam, 
o que surpreendeu a professora.

Observou-se que os alunos puderam assumir o papel de protagonistas 
neste novo cenário e buscar alternativas e meios que promovessem desco-
bertas e inovações no cotidiano escolar. Mais do que ampliar as atividades 
tradicionais, os professores perceberam que a escola podia se apropriar dos 
artefatos culturais desse tempo, das linguagens que circulam nesses novos 
espaços, assim como se aproximar das características, do perfil do sujeito 
cultural da sociedade contemporânea.

A relação professor-aluno foi sendo ampliada, reforçando os vínculos 
que já existiam presencialmente e constituindo novos. Temos clareza que 
não foi apenas a inserção das tecnologias nas práticas pedagógicas, mas a 
forma como elas estavam sendo inseridas, assim como a nova postura das 
professoras que potencializaram essa relação. Os saberes dos alunos passa-
ram a ser reconhecidos pela maioria dos professores, que agora compreen-
dem que não são a única fonte do saber.
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Um dos pontos significativos a destacar foi a percepção, tanto do professor 
quanto do aluno, de que ambos tinham algo a ensinar para o outro. A aprendi-
zagem acontecia no coletivo, a partir da interatividade entre todos os envolvi-
dos em uma determinada situação.

[...] todos esses saberes e conhecimentos em sinergia complexificam os 
processos pedagógicos e fortalecem as relações sociais. quando os profes-
sores dão abertura, os alunos se colocam na condição de coautores desses 
processos, propondo, interferindo e tornando mais significativa a apren-
dizagem. (BONILLA, 2002, p. 213)

Outro ponto modificado na relação professor-aluno foi revelado pela 
professora Gardenia, ao afirmar que passou a dialogar com seus alunos, o 
que até então era mais difícil. O diálogo ajudou a diminuir a distância entre 
professor e aluno:

A interação, a integração entre o aluno e o professor... A questão deles acharem 
que nós somos os computadores daqui, que sabemos de tudo. Então, no momento 
em que você mostra ao aluno que você não sabe alguma coisa, você... Oh! Se 
aproxima dele... ‘Professora!!!’, ‘não, eu não sei’, ‘tá professora, então eu vou lhe 
ensinar’; aí eu achei que houve... Facilitou muito a proximidade com os alunos. 

Tal como assinala Paulo Freire (2005, p. 135), “testemunhar a abertura 
aos outros, a disponibilidade curiosa à vida, a seus desafios, são saberes ne-
cessários à pratica educativa”. Esta é uma prática de valorização dos saberes 
de todos os envolvidos no processo, via ação dialógica, conforme propõe esse 
autor no que se refere à humildade para aprender com os outros, numa rela-
ção horizontal e generosa, na medida em que, se antes esse espaço era habi-
tado pela dependência, agora a autonomia vai se fundamentar na construção 
da responsabilidade da liberdade que se assume. “O clima de respeito que 
nasce das relações justas, sérias, humildes, generosas, em que a autoridade 
docente e as liberdades dos alunos se assumem eticamente, autentica o cará-
ter formador do espaço pedagógico.” (FREIRE, 2005, p. 92)

Nessa abertura para a participação dos alunos, podemos perceber uma 
das exigências da cibercultura que são favoráveis à educação cidadã – parti-
cipação-intervenção, conforme propõe o professor Marco Silva. (2012) De 
mero transmissor de saberes, o professor poderá passar a ser um formulador 
de problemas, provocador de interrogações, valorizar e possibilitar o diálo-
go, a interatividade da cibercultura entre culturas e gerações. Como afirma 
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Marco Silva (2003), “cada professor com seus aprendizes podem criar possi-
bilidades, as mais interessantes e diversas. É tempo de criar e partilhar on-
-line soluções locais”. Segundo ele, vivemos em tempo de reinventar a velha 
sala de aula presencial, mesmo “infopobre” – independente da presença da 
tecnologia – a partir da dinâmica da cibercultura, dando abertura para a par-
ticipação dos alunos.

Nessa direção, o referido autor ainda nos alerta que em lugar de guar-
dião da aprendizagem transmitida, o professor propõe a construção do co-
nhecimento disponibilizando um campo de possibilidades, de caminhos que 
se abrem quando elementos são acionados pelos educandos. Ele garante a 
possibilidade de significações livres e plurais e, sem perder de vista a co-
erência com sua opção crítica embutida na proposição, coloca-se aberto a 
ampliações, a modificações vindas da parte dos aprendizes. Assim ele educa 
na cibercultura, assim ele constrói cidadania em nosso tempo. (SILVA, 2003)

A rede, além da interatividade alunos-alunos e alunos-professores, po-
tencializou outra relação com as linguagens – com imagens, áudios, textos 
– a partir dos diversos hipertextos disponíveis na rede. Tudo interligado sob 
todos os tipos de associações, nós se criam e se recriam, se ressignificam, 
conforme o princípio da heterogeneidade. (LÉVY, 1999, p. 25) A apropriação 
dessas possibilidades da rede ampliou as atividades tradicionais. Novas te-
máticas foram emergindo a partir de demandas da escola diante do contexto 
contemporâneo. Como os alunos têm o ciberespaço como um dos principais 
ambiente de convivência, os professores precisam estar preparados “para 
discutir a questão dos riscos e potencialidades das tecnologias e da internet, 
bem como dos valores e do uso responsável na produção e socialização de 
conteúdos na rede”. (FANTIN; RIVOLTELLA, 2012, p. 114) Como exemplo, 
citamos o Projeto Segurança e Responsabilidade na Internet, que foi desen-
volvido com todas as turmas da escola, conforme relato da professora Paula:

Foi uma novidade pra maioria deles, que eles estavam até acessando coisas que 
não deveriam. Isso trouxe uma preocupação pra escola, né? Inclusive, a escola, 
em conjunto, fez um trabalho sobre segurança na internet. [...] E, eu acho im-
portante a escola fazer isso, porque eles não têm limite, se deixasse e a escola 
não tivesse cuidado com eles, pra orientar como eles vão trabalhar, vão acessar... 
Quais os perigos, quais os riscos e quais os cuidados... Então, eles podem fazer 
coisas que não deveriam. […] Tem turmas muito jovens, são pré-adolescentes, 
eles tão muito, assim, encantados com isso e não veem os perigos, né? 
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Percebemos que as ações da pesquisa-formação contribuíram para a 
imersão dos praticantes do cotidiano da escola na cibercultura, consequen-
temente para renovação do trabalho pedagógico. Com a colaboração dos 
formadores, pesquisadores e alunos, as praticantes professoras inovaram 
suas práticas.

considerações finais

Na reflexão acerca das ações de nossa pesquisa-formação, identificamos na 
sua concepção e nas práticas dos momentos formativos no cotidiano da es-
cola, uma proposição essencial para a construção de propostas de formação 
de professores, principalmente no tocante à imersão dos sujeitos no contex-
to da cibercultura: a participação efetiva dos professores e dos alunos, tanto 
nas atividades quanto nas vivências; nelas, as tecnologias digitais se fizeram 
presentes, para além do consumo de informações, e propiciaram a formação 
de sujeitos autores de cultura e de conhecimento.

O resultado obtido nos permite inferir que, diferentemente do que acon-
tece após cursos instrumentalizantes, aligeirados, padronizados, houve mu-
danças significativas nos “espaçostempos” escolares, a exemplo do estímulo 
à criação de rede na escola, à colaboração. Estas contribuíram para o envol-
vimento dos professores em formação e dos alunos na construção de saberes. 
Ecos dessas conquistas no trabalho pedagógico puderam ser escutados na 
sala de aula ou em outros “espaçostempos” da escola, a exemplo da Rádio 
Pátio. Juntos, professores e alunos começaram a produzir vídeos, áudios, in-
teragir no Facebook, criar e publicar conteúdo em blog, se apropriando das 
tecnologias como artefato cultural, superando a lógica do uso da tecnologia 
como apenas como um recurso ou instrumento pedagógico. (PRETTO, 2013)

No entanto, percebemos que a formação por si só não assegura a integra-
ção das tecnologias digitais e da internet na sala de aula, nem inova as práti-
cas docentes, afinal, para uma verdadeira integração desses artefatos cultu-
rais na escola é necessário uma ressignificação do cotidiano escolar – “supõe 
uma nova organização escolar, mais descentrada, um currículo mais flexível, 
a instauração de novos tempos escolares, menos rígidos e programados, mu-
danças no próprio espaço de sala de aula”. (FREITAS, 2006, p. 197) Assim 
como a autora, entendemos que isso não acontece rapidamente; requer ino-
vação político-pedagógica, disponibilidade à dialogia e interpretação com-
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partilhada, ajudas específicas, incentivos, apoio, condições de trabalho pata 
os docentes e, principalmente, uma infraestrutura adequada.

Dentre as mudanças ocorridas na escola, a pesquisa evidenciou que as 
iniciativas da pesquisa-formação contribuíram para que os professores per-
cebessem a importância de experenciar com seus alunos as práticas próprias 
da cultura atual, articulando a dimensão pedagógica com a dimensão cultu-
ral, para além da excessiva pedagogização7 das tecnologias digitais em rede.

As atividades que chegaram à sala de aula mostraram uma possibilidade 
de integração entre o tradicional e o inovador, enaltecendo as nuances par-
ticulares de cada tempo e cada abordagem, empoderando os saberes plurais 
que emergem das diferenças, respeitando-se as singularidades e a comple-
xidade própria do processo. Observamos, na cotidianidade das ações, orga-
nização e a compreensão dos objetos construídos, que a autoria/criação do 
professor acontece em rede, na sua temporalidade específica e relacional.

A partir da percepção dessa rede, concluímos que o professor-autor é 
um processo que requer, ele também aprendizagem e vivência, que não deve 
estar isolado em suas escolas, que não vai somente conceber sozinho grandes 
descobertas e novas criações. A evolução das ideias depende da dinâmica 
organizacional e institucional dos cenários educacionais, da mobilização 
afetiva e cognitiva em ambientes propícios e motivantes que possibilitem 
a reflexão e meios para que os sujeitos interajam entre si e com diferentes 
formas culturais. Há que se ater ao fato de que num mundo globalizado, 
onde as barreiras de tempo e espaço são vencidas no ciberespaço, é neces-
sária atitude crítica e inovadora do professor. O desafio está no incentivo 
a uma nova formação docente, na qual professor e alunos compartilhem de 
um processo conjunto para aprender de forma criativa, dinâmica, ressignifi-
cada cujo cerne está no diálogo e na descoberta.

Enfim, diante do contexto da cibercultura, constatamos que os professo-
res precisam de formação, e formação em contexto e em serviço, respeitadas 
as suas condições laborais, que contemple as necessidades pessoais e profis-
sionais. A pesquisa deve ser considerada um eixo em constante rotação em 

7 Este enfoque (pedagogização dos artefatos) vem sendo desenvolvido nas pesquisas de Nelson 
Pretto como parte da pesquisa maior do grupo de pesquisa Educação, Comunicação e Tecnolo-
gias (GEC) da Faced/UFBA sobre o processo de implantação do Programa Um Computador por 
Aluno (Prouca) e também na pesquisa de Harlei Vasconcelos Rosa (orientando por Pretto), com o 
título provisório de “Tecnologias Digitais e educação: a diferenciação dos artefatos computacio-
nais nas políticas públicas”.
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suas vidas, um instrumento epistemológico e metodológico de construção 
do conhecimento deste professor que articula teoria e prática educativa em 
prol da autonomia e da autoria, da construção de uma relação de sentidos 
entre o conhecimento e a realidade dos alunos. Este trabalho revela que a 
autoria docente não se descola da pessoa do professor; a autoria do professor 
não se ensina, se pratica coletiva e colaborativamente, no cotidiano da esco-
la, em um eterno estado de inacabamento.
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Juventude, redes sociais e ParticiPaÇÃo 
Política

Maria Luiza Oswald 
Dilton Ribeiro do Couto Junior

introdução

É bastante comum a ideia de que a juventude contemporânea é pouco com-
prometida em intervir na sociedade e em organizar-se politicamente. Pro-
curamos neste artigo contradizer essa ideia, apresentando o protagonismo 
político de que são capazes jovens internautas nas dinâmicas colaborativas 
que estabelecem no Facebook.1 A superação dos estigmas que atingem os 
jovens supõe o investimento em se buscar na pluralidade das realizações ju-
venis contemporâneas práticas que tornem possível colocar em xeque essa 
imagem da juventude. No caso desse artigo, o foco no protagonismo de jo-
vens que ocorre na rede social Facebook coincide com nosso interesse de 
pesquisa que compreende a temática da juventude em sua inserção na ciber-

1 O Facebook é uma das redes sociais mais populares atualmente. Ele vem reunindo, milhões de 
pessoas ao redor do mundo em torno de uma mesma interface que apresenta grandes poten-
cialidades comunicativas. Seus usuários têm a possibilidade de estabelecer o diálogo em tempo 
real através do chat, compartilhar e discutir vídeos, sons, imagens e textos por meio de links, 
criar e postar álbuns de fotos, utilizar inúmeros aplicativos que propiciam ainda mais a aproxi-
mação entre os sujeitos, agendar encontros de aniversário ou qualquer outro tipo de comemora-
ção (“eventos”), dentre outras.
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cultura. Para discutir juventude e participação política, procuramos auxílio 
nas contribuições de pesquisadores que estudam as juventudes contemporâ-
neas, como José Machado Pais, Paulo Carrano, Juarez Dayrell, Mary Garcia 
Castro e Augusto Vasconcellos. No que se refere ao protagonismo juvenil 
no Facebook, buscamos ajuda para interpretá-lo em autores que estudam os 
diversos fenômenos da cibercultura, como André Lemos, Lucia Santaella e 
Manuel Castells. As reflexões finais, mesmo não conclusivas, apontam para 
a necessidade de se reconhecer e legitimar a autoridade da experiência ju-
venil, representada aqui pela atuação política de um grupo de jovens inter-
nautas que, identificados com os movimentos de protesto que eclodiram no 
Brasil em junho de 2013, detonados pela insatisfação com o aumento das 
passagens dos transportes públicos, nos convidam a conhecer melhor quem 
são e qual a sua potência de expressão política.

o que se diz sobre os Jovens

Diga-lhe que pelos sonhos da sua juventude 
Ele deve ter consideração, quando for homem 

Benjamin (2002a)2

Ao perguntar o que significa, hoje, ser jovem, verifica-
mos que a sociedade que responde ser o futuro incerto 
ou não saber como construí-lo está dizendo aos jovens 
não apenas que há pouco lugar para eles. Está respon-
dendo a si mesma que tem pouca capacidade [...] de 
rejuvenescer-se, de escutar os que poderiam mudá-la  

Canclini (2005 )

Canclini, nesta epígrafe, nos convida a reconhecer os jovens como atores so-
ciais capazes de “rejuvenescer” a sociedade, transformando-a. Trata-se, desse 

2 Citação utilizada por Benjamin (2002a, p. 24) no texto “Experiência”. De acordo com a nota 
do tradutor (N. T.), a citação em questão foi extraída do drama Don Carlos, de Friedrich Schiller 
(1759-1805). Os versos fazem parte de uma das cenas do drama, quando o marquês de Posa 
dirige-se à rainha de Espanha.
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modo, da necessidade de colocar em xeque imagens que, produzidas tanto 
pela ciência quanto pelo senso comum, os englobam homogeneamente à ca-
tegoria juventude, via de regra, antagônica às posturas supostamente madu-
ras e experientes dos adultos.

Walter Benjamin (2002a), no ensaio “Experiência”, escrito em 1913, 
quando, ainda jovem, critica o antagonismo entre juventude e experiência. 
Este pequeno ensaio já contém a crítica presente nos ensaios posteriores de 
Benjamin, escritos nos anos 1930, à concepção evolutiva de história.3 Nele, o 
autor já se coloca contra uma concepção de tempo linear, representado pela 
progressão “inexperiência do jovem” e “experiência do adulto”, criticando 
um conceito de experiência em que a tradição, ao fixar a experiência do pas-
sado como sabedoria, desvaloriza qualquer visão de mundo que a juventude 
possa fundar a partir de si própria. Desse modo, Benjamin se recusa a conce-
ber a juventude como uma simples etapa de transição na qual o indivíduo é 
treinado para assumir a vida que o aguarda sob o signo da maturidade. Nessa 
recusa, vislumbra-se a crítica radical de Benjamin à visão de história como 
progresso, que também está presente no ensaio “A vida dos estudantes”, de 
1915, que assim se inicia:

Há uma concepção de História que, confiando na infinitude do tempo, 
distingue apenas o ritmo dos homens e das épocas que rápida ou lenta-
mente avançam pela via do progresso. A isso corresponde a ausência de 
nexo, a falta de precisão e de rigor na exigência que ela [a História] faz ao 
presente. (BENJAMIN, 2002b, p. 31)

Poderíamos, nesse sentido, dizer que, na grande temporalidade, cada ju-
ventude atende a essa exigência que a história faz ao presente, exigência 
que está relacionada à possibilidade de contemplar os anseios das gerações 
passadas que não se concretizaram. Caberia, então, dizer que, na perspectiva 
benjaminiana, é falacioso pensar antagonicamente juventude e maturidade 
porque a ação transformadora da história supõe a conjugação dos anseios 
das diferentes gerações. Ou seja, como sugere a Tese II do ensaio “Sobre 
o conceito de história”, último texto escrito por Benjamin em 1940, não é 

3 Trata-se dos ensaios “Experiência e pobreza”, “O narrador: considerações sobre a obra de Ni-
colai Leskov”, “A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica” e “Sobre o conceito 
de história”, todos publicados em BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política. São Paulo: 
Brasiliense, 1985. (Obras escolhidas, 1).
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possível pensar a transformação do presente se este presente não for visado 
pelo passado. (BENJAMIN, 1985, p. 222-223)

Desde seus primeiros escritos, Benjamin se opõe à ideia da superioridade 
da geração mais velha sobre a mais nova, ideia que tem afinidade com os ar-
gumentos de autores que vêm contemporaneamente se dedicando a estudar 
a juventude, colocando em xeque a concepção de transitoriedade, própria da 
tendência pela qual

A juventude é tomada como um conjunto social cujo principal atributo é 
o de ser constituído por indivíduos pertencentes a uma dada ‘fase da vida’, 
prevalecendo a busca dos aspectos mais uniformes e homogêneos que ca-
racterizam essa fase da vida – aspectos que fariam parte de uma ‘cultura 
juvenil’, específica, portanto, de uma geração definida em termos etários. 
(PAIS, 1990, p. 140)

Será que a ideia de juventude definida em termos etários, ou como etapa 
transitória da vida, permitiria reconhecer o protagonismo e a pluralidade 
das experiências juvenis, rompendo com a ideia do jovem como um “vir a 
ser”? Dayrell (2003, p. 41) ressalta que “tende-se a negar o presente vivido do 
jovem como espaço válido de formação”, deixando-se de legitimar as formas 
próprias de ser e de estar no mundo das juventudes contemporâneas. Carra-
no (2000) aponta ainda para a falta de uma identidade juvenil quando as pró-
prias investigações situam os jovens entre a infância e a vida adulta, numa 
transição que dificulta compreendê-los em suas demandas socioculturais.

Para Carrano (2000), boa parte das pesquisas sobre juventude produzidas 
a partir de meados do século XX trouxe abordagens parciais frente à com-
plexidade social da questão, concentrando-se em pressupostos biológicos, 
sociais ou psicológicos. O autor aponta que a escassa perspectiva cultural 
nas investigações corroborou para a ideia de juventude como uma ponte 
entre a infância e a idade adulta, sem atribuir-lhe importância em si mesma:

Este não-lugar sociológico de transição nos afasta sensivelmente daquilo 
que o jovem experimenta como sendo a sua verdadeira identidade, que 
não se constitui isoladamente mas que refaz os seus sentidos nos diver-
sos relacionamentos que se estabelecem com os adultos e os conjuntos de 
ações das redes culturais da juventude. (CARRANO, 2000, p. 14)

Dayrell (2003) mostra que as imagens produzidas a respeito da juventude 
interferem em nossa maneira de compreender os jovens, gerando modelos 
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socialmente construídos e, por isso, precisam ser questionadas. A primeira 
imagem a ser questionada diz respeito, como já mencionado, à transitorieda-
de que cristaliza a ideia do “vir a ser”, sugerindo que as ações do presente têm 
sentido somente como construção de futuro, como passagem para o mundo 
adulto. Essa ideia está relacionada a uma noção de negatividade – àquilo que 
o jovem ainda não é –, e é uma visão ainda muito presente nas instituições 
que se propõem à tarefa de preparar o jovem para “vir a ser” o adulto do futu-
ro, deixando, muitas vezes, o presente desse jovem – com todas suas questões 
existenciais, sociais, econômicas, políticas, culturais – em segundo plano.

Outros dois tipos de imagens são também criticadas pelo autor. Aquelas 
que apresentam a juventude como momento de crise, de conflitos íntimos 
e de afastamento da família e aquelas que apresentam visão romântica que 
liga juventude a um tempo de liberdade e prazer, um tempo de experimenta-
ções, marcado pelo hedonismo e pela irresponsabilidade. Ele acrescenta que, 
recentemente, emergiu uma tendência que reduz a percepção da juventude 
ao campo da cultura, “como se ele só expressasse a sua condição juvenil nos 
finais de semana ou quando envolvido em atividades culturais”. (DAYRELL, 
2003, p. 41) Ao permitir que se perceba a diversidade que se inscreve nos 
modos de ser jovem, essas ideias nos ajudam a superar os mitos, os estigmas 
e os preconceitos que estão implícitos à ideia de juventude.

No entanto, não é essa a compreensão que a juventude desperta, sendo 
ainda vista, sob a perspectiva geracional, como um problema social, inclu-
sive no âmbito familiar e escolar. (PAIS, 1990) Abramo (1997) aponta que 
questões sociais como a violência, o uso de drogas, a prostituição e as doen-
ças sexualmente transmissíveis são muitas vezes associadas aos jovens; ques-
tões estas que, levantadas sobre eles (pela ótica dos adultos), dificilmente 
são enunciadas por eles. Diante dessa visão que articula a juventude a tantos 
problemas, não é de admirar a expressiva reunião de jovens em torno de pro-
testos que, ao contrário de serem isentos de objetividade e foco, articulam-se 
objetivamente em torno da exigência de verem cumpridos seus direitos “de 
consumidor ou dos que se centram em questões relacionadas com o género, 
a sexualidade, os estilos de vida, a qualidade da mesma”. (PAIS, 2005, p. 55) 
Duvidando que os problemas sociais seriam inerentes às juventudes con-
temporâneas, Pais (1990, p. 144, grifo do autor) pergunta: “Mas sentirão os 
jovens estes problemas como os seus problemas?”. Neste sentido, como rom-
per com a ideia de a juventude ser vista ainda como um problema social?  
O que fazer para que família, escola, igreja, partidos políticos entendam que 
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encarar os jovens como problema social, desconsiderando suas formas atuais 
de protagonismo, acaba por relacioná-los “ao tema da cidadania enquanto 
privação e mote de denúncia, e nunca – ou quase nunca – como sujeitos 
capazes de participar dos processos de definição, invenção e negociação de 
direitos?” (ABRAMO, 1997, p. 28)

Por que isso acontece? Porque a ideia de cidadania, relacionada original-
mente com a Revolução Francesa aos direitos adultocêntricos universais, é 
incompatível “com direitos de segmentos de população que, como os jovens, 
abraçam modos de vida que reclamam pluralização, diferença, identidade, 
individualidade?” (PAIS, 2005, p. 53)

Estabelecendo um interessante jogo entre os termos “cara”, “careta” e 
“coroa”, Pais comenta que os brasileiros, ao usarem o primeiro dos termos, 
referem-se a “uma individualidade, com sua inerente subjetividade, sua cara 
própria”, dotando-a de uma positividade – “cara legal”. “Careta”, por sua vez, 
diz respeito à pessoa “cheia de condicionamentos e preconceitos, intérprete 
de valores ultrapassados, fora de moda”. quanto à “coroa” – a outra face da 
moeda – “designa uma pessoa de idade avançada e ideias retrógradas”. (PAIS, 
2005, p. 49)

Contra o regime ‘careta’ de estar na vida (dominado pelos ‘coroas’) há jo-
vens que reivindicam novas experiências de vida, implicando ser ‘desca-
rado’ – isto é, actuar com atrevimento, com imprudência até, ‘metendo’ 
ou ‘dando cara’, ‘escancaradamente’. O lado ‘coroa’ da política não lhes 
interessa. (PAIS, 2005, p. 54)

Castro e Vasconcellos (2007), discutindo os dados da pesquisa “Juventu-
de, Juventudes: o que une e o que separa”, realizada pela Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) no ano de 
2004, relativos ao tema Juventude e Participação, analisam que a maioria 
dos jovens entrevistados não necessariamente associa participação ao en-
gajamento em instituições político-partidárias, o lado “coroa” da política, 
segundo Pais. O posicionamento pessimista ao regime democrático da alta 
proporção de jovens que se manifestaram favoráveis ao regime autoritário 
na referida pesquisa deveria, segundo os autores, ser interpretado como uma 
critica à percepção de democracia que lhes chega no dia a dia. (CASTRO; 
VASCONCELLOS, 2007, p. 99)
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Se tais informações sugerem uma demanda reprimida por participação, já 
que democracia e participação tem nexos entre si, é importante, porém, 
notar que existe de fato uma forte descrença entre os jovens em relação 
às instituições políticas tradicionais. Sobre a confiança nas instituições 
políticas, verifica-se que 84,6% dos jovens declararam não confiar nos 
partidos políticos; 76,7% afirmaram não confiar no Governo; 82%, não 
confiar no Congresso Nacional e 79,9% não confiar nas Assembleias Le-
gislativas e Câmaras de Vereadores. (CASTRO; VASCONCELLOS, 2007, 
p. 99)

Essa descrença seria motivadora da recusa dos jovens por formas de par-
ticipação que interpelam o Estado, levando-os a seduzirem-se por políticas 
de identidades, como as de reconhecimento dos direitos das mulheres, dos 
negros, dos homossexuais, pela ecologia, por uma estética e arte libertária 
(CASTRO; VASCONCELLOS, 2007, p. 99), antagônicas às formas de parti-
cipação partidárias.

Diante das questões aqui apresentadas, é justo considerar que, por não 
ser meramente uma etapa transitória do desenvolvimento humano, a juven-
tude tem como uma de suas características o protagonismo político. Prota-
gonismo que se manifesta relacionalmente à sua dimensão histórica que en-
globa aspectos geracionais, sociais, culturais, étnicos, religiosos, de gênero, 
de orientação sexual, o que supõe sua denominação no plural, “juventudes”, 
como sugerem Pais (1990), Carrano (2000) e Dayrell (2003). Nesse sentido, 
seria indevido considerar que, contemporaneamente, juventude e partici-
pação política são categorias excludentes. Os jovens de hoje fazem sim po-
lítica, de modo diverso daqueles de gerações anteriores, bem como o fazem 
diversamente em função de seus modos diversos de ser. É o que pretendemos 
mostrar a seguir: o modo de fazer política de um grupo de jovens que exer-
cem sua militância no Facebook por intermédio da conexão e da liberação 
da palavra.

cibercultura e cibermilitância

A cibercultura nasce de uma apropriação tecnológica que vem modificando 
as relações cotidianas dos sujeitos. (LEMOS, 2013) Para Santaella (2013), as 
redes sociais da internet são as meninas dos olhos na Web 2.0, com intensas 
formas de comunicação entre internautas que, cada vez mais, estão inter-
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conectados e compartilhando diversos tipos de conteúdos criados por pro-
fissionais e pessoas amadoras. De acordo com a autora, “o que fazemos com 
as redes sociais digitais não é tão importante quanto saber o que as redes 
estão fazendo conosco”. (SANTAELLA, 2013, p. 34) Interagir na rede e em 
rede traz implicações, segundo Santaella (2013), para as questões referentes 
à sociabilidade, à subjetividade, às formas de ensinar e aprender, às expecta-
tivas, aos nossos anseios, dentre outras, uma vez que modifica a forma como 
recebemos e compartilhamos informações e adquirimos e produzimos co-
nhecimento na relação com o outro.

Ao contrário das mídias massivas, nas quais o fluxo da informação se dá 
na perspectiva “um-todos”, nos processos comunicacionais mediados pelas 
mídias digitais em rede, há a possibilidade da comunicação “todos-todos”. A 
“liberação da palavra”, um dos princípios da cibercultura, torna os internau-
tas hoje capazes de romper com o polo da emissão, produzindo e comparti-
lhando novos conteúdos e, dessa forma, promovendo novas ressignificações. 
De acordo com Lemos (2010, p. 25, grifo do autor), a “liberação da palavra” 
permite que “a qualquer pessoa, e não apenas empresas de comunicação, con-
sumir, produzir e distribuir informação sob qualquer formato em tempo real e 
para qualquer lugar do mundo”.

Em junho de 2013, inúmeras manifestações ocorreram em diversas regi-
ões do Brasil e do mundo. No Rio de Janeiro, jovens manifestantes se apro-
priaram dos sites de redes sociais, como o Twitter e o Facebook, na organiza-
ção e no agendamento dos horários/locais dos protestos que ocorreram em 
diversos locais da cidade. Semelhante aos movimentos que se  espalharam 
pelo mundo via internet, motivados pela “humilhação provocada pelo cinis-
mo e pela arrogância das pessoas no poder, seja ele financeiro, político ou 
cultural” (CASTELLS, 2013, p. 8), os sites de redes sociais foram imprescin-
díveis para que os manifestantes, aqui no Brasil, pudessem se organizar e se 
comunicar. No Rio de Janeiro, as manifestações inicialmente apresentavam 
como objetivo central lutar contra o aumento de R$ 0,20 nas passagens de 
ônibus, mas se fortaleceram e adquiriram maior proporção na medida em 
que outros grupos sociais, com outras demandas, incorporaram novas rei-
vindicações aos protestos que tomaram conta das ruas. Como descreve Cas-
tells (2013, p. 178):

Aconteceu também no Brasil. Sem que ninguém esperasse. Sem líderes. 
Sem partidos nem sindicatos em sua organização. Sem apoio da mídia. 
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Espontaneamente. Um grito de indignação contra o aumento do preço 
dos transportes que se difundiu pelas redes sociais e foi se transformando 
no projeto de esperança de uma vida melhor, por meio da ocupação das 
ruas em manifestações que reuniram multidões em mais de 350 cidades. 

Incontáveis mensagens foram amplamente compartilhadas nos sites de 
redes sociais, e inúmeras imagens das manifestações, capturadas pelo uso de 
dispositivos digitais móveis, foram também divulgadas nas redes. Ainda que 
seja cedo para avaliar as consequências das manifestações de 2013, a anula-
ção dos aumentos das tarifas de transporte já é um indício de que elas trarão 
reconfigurações no cenário político brasileiro, inclusive em função de sua 
continuidade tanto nas redes sociais quanto nas ruas.

Durante as manifestações nas ruas do Rio de Janeiro e de outras partes 
do Brasil em junho de 2013, alguns cartazes fotografados e postados no Fa-
cebook, apresentavam dizeres de visível descontentamento do atual cenário 
político nacional, conforme apresentamos a seguir. Vale ressaltar que, pela 
especificidade das redes sociais da internet no que diz respeito à quantidade 
exponencial de arquivos produzidos e compartilhados pelos jovens a todo 
momento, nem sempre é fácil identificar o autor de uma imagem que é inde-
finidamente difundida e ressignificada na web:

1
Você pensa que acabou? 
(X) R$0,20
Ainda Faltam: 
( ) Hospitais
( ) Escolas
( ) Segurança
( ) PEC 37

2
Direita? Esquerda? Eu quero é ir para frente. #vemprarua

3
Não temos partido... mas somos eleitores!!!

4
O BRASIL NÃO VAI MUDAR EM 1 DIA... MAS OS DIAS DE MUDANÇAS 
JÁ COMEÇARAM! HOJE SOMOS “MANIFESTANTES”. EM 2014 SERE-
MOS ELEITORES! FICA A DICA GOVERNANTES!!!
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5
Não adianta IR PRA RUA como um LEÃO, se você continua a VOTAR como 
um JUMENTO!

6
A FAVELA ACORDOU. CHEGA DE MATAR NOSSOS JOVENS.
#VEMPRARUA

7
CHEGA! Caos no trânsito. CHEGA! Abandono na educação. CHEGA! De saú-
de abandonada.

8
VANDALISMO É MORRER NA FILA DO HOSPITAL.

9
ENQUANTO ELES NÃO PARAREM DE ROUBAR, NÓS NÃO PARARE-
MOS DE LUTAR!

10
ODEIO BALA DE BORRACHA, JOGA 1 HALLS.

11
A Arma que temos é a nossa presença, é a nossa voz.

Outras mensagens também foram compartilhadas por jovens que, preo-
cupados com seus amigos e familiares, mostravam-se atentos aos atos arbi-
trários da polícia durante as manifestações. No que se refere a essa atenção, 
ela foi possibilitada pelo acesso instantâneo ao cenário dos conflitos, dis-
ponibilizado no Facebook e no Twitter pelos smartphones. Como ocorreu 
com Gean Carlos que compartilhou no Facebook a seguinte mensagem com 
recomendações para as cerca de 2.500 pessoas adicionadas à sua lista de ami-
gos, muitas das quais também participavam das manifestações:

galera que vai pra manifestação de hoje, fiquem ligados! trabalho praticamen-
te ao lado da prefeitura e já vi viaturas do core e do batalhão de choque pela 
redondeza! acredito que hoje vai ter rolo na manifestação! atenção redobrada 
hoje galera!

A dinamicidade e a agilidade com que os jovens se organizam na rede 
mostram o quanto a comunicação mediada pelos dispositivos móveis é capaz 
de mobilizar um quantidade significativa de pessoas em torno de interes-
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ses comuns. Por intermédio das dinâmicas ciberculturais, os participantes 
destes protestos tiveram a possiblidade de, uns com os outros, consumir e 
produzir informação, corroborando os princípios da cibercultura: emitindo 
conteúdo, conectando-se em processos coletivos e colaborativos e reconfi-
gurando a cultura e a vida social. (LEMOS, 2007)

Além dos “postados” acima, demonstrativos de modos juvenis de fazer 
política antenados com a imersão contemporânea dos jovens na cibercultu-
ra, chamou-nos atenção a cibermilitância de um grupo de jovens em relação 
ao tema da homossexualidade, incluído nos protestos a partir da indignação 
com o projeto de lei conhecido como “cura gay”.

De autoria do deputado João Campos (PSDB-GO), esse projeto foi apro-
vado pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara, em junho de 2013. 
Em resposta à sua aprovação, esse grupo que já vinha se reunindo para dis-
cutir a homofobia, resolveu se manifestar. Jorge, em parceria com inúmeros 
membros do grupo, teve a ideia de criar uma imagem que representasse a 
liberdade de expressão sexual, indo de encontro às ideologias sociais vincu-
ladas ao projeto “cura gay”. Construída de forma colaborativa no Facebook, 
a imagem foi utilizada durante as manifestações que ocorreram em junho 
de 2013, no Rio de Janeiro. Dentro dos princípios interativos dos sites de 
redes sociais, a construção da imagem tornou possível que cada internauta 
expressasse “ideias, necessidades, sugestões, críticas ou qualquer tipo de sen-
timento”. (SANTAELLA, 2013, p. 44) Como diz a autora, “Assim, qualquer 
um passa a funcionar como gerador de conteúdos e de vínculos emocionais”, 
conforme é possível evidenciar na conversa on-line a seguir:

Jorge: bunitos,
acabei de fazer essa imagem para a manifestação de amanhã. queria a opinião 
de vocês. curtiram, não curtiram e pq?

Jorge: opa, era pra escrever ‘bunitxs’ lá em cima. my bad
Feliciana: Já posso fazer minha placa?
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Jorge: calma. essa imagem tá em baixa resolução. Eu fiz uma em alta, pra im-
primir e não ficar feio. não basta ser gay, tem que fazer ficar lindo!!
Feliciana: Gay= LINDEZA
Jorge: quem quiser usar a imagem amanhã ou pra sempre, o link em HD: 
https://docs.google.com/file/d/0B2-fY1a8qGN3dlpqYy1ZcUF5REU/
edit?usp=sharing
só peço que, se forem compartilhar, dêem os créditos ;]
Thayane: só eu achei q a parte colorida parece uma mensagem a parte queren-
do dizer ‘Itu gay’?
Feliciana: ih tu, gay, o que achas?
Dilton: GOSTEIII!!!!!! Eu só colocaria o CU e o RA em vermelho para destacar. 
E o vermelho é uma cor forte e carrega aquele aspecto negativo (pelo menos p 
quem é professor. A cor da correção é geralmente vermelha hehe).
Jorge: eu pensei em colocar preto que simboliza a ausência de luz. além de já ter 
vermelho nas cores da bandeira gay. mas vou fazer um teste
Feliciana: Ou pode deixar só escrito ‘CURA GAY’ nas cores atuais e inserir o 
LTU como uma inserção, entre o ‘cu’ e o ‘ra’. Como em um check. Não sei...
Thayane: pode crer
Dilton: Que tal colocar a seguinte imagem412 atrás do CU e do RA?

Rodrigo: Acho q se colocar essa q o dilton falou pode diminiur a visao q a 
Thayane (e eu tb) tivemos, ta parecendo q tem uma mensagem na parte só 
colorida... Talvez deixar o cultura todo preto e chamar atençao pra cura nega-
tivamente...
Patrick: Achei lindo, mas o meu olhar também foi para o Itu e não para CU 
RA.
Jorge: estou preparando um outro que não vai ter erro! aguardem uns minutos
Dilton: menino eficiente! vamos que fiquei curioso p ver como vai ficar
Jorge: que tal agora

4 Imagem compartilhada durante a conversa on-line, disponível no seguinte website: http://depo-
sitphotos.com/1238353/stock-photo-Forbidden-Sign.html
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Dilton: Na minha (humilde) opinião, eu só mudaria a cor mesmo!
Colocaria CU e RA em vermelho e LTU em preto. que tal?
Nogan: Devíamos levar bombas de fumaça rosa e gritar ‘bomba de efeito gay’... 
Pode ser também... tipo a ‘Operação Lei Seca’
Jorge: E aí?

Jorge: Nectar, se você souver fazer um stamp melhor, te mando o arquivo PSD. 
fiquei uns 40 min só nisso, já cansei. até que não tá tão ruim, mas pode me-
lhorar
Patrick: Eu preferi com o CU e o RA na cor preta como era antes. Deu mais 
ênfase!
Jorge: também achei, amor. Bom, mas todos estão de acordo que a ideia do ca-
rimbo é melhor que a ideia anterior, certo?
Dilton: Depois de ver os dois, preferi o CU e o RA na cor preta msmo...
Patrick: Siiiiim!!! Com ceteza, amor.
Thayane: achei melhor assim
Polobio: Jorge, querido, faz uns cartazes desse pra mim? Te pago na manifes-
tação :D

A confecção desse cartaz – que transforma a “cura gay” em “cultura gay” – 
aponta para uma forma de participação política que se diferencia da forma de 
fazer política de contextos anteriores. Os novos cenários, circunscritos pelos 
efeitos econômicos, sociais e culturais da globalização e pela configuração da 
sociedade em rede demandam dos segmentos juvenis outros caminhos para 
sua emancipação.

Um dos caminhos que se abre para a participação juvenil é o da imersão 
na cibercultura que, por intermédio da conectividade e da liberação da pala-
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vra, permite a rica troca na internet, principalmente a partir dos sites de redes 
sociais digitais. As tecnologias digitais em rede criam formas diversas de habi-
tarmos as esferas do ciberespaço e das cidades, ampliando a nossa capacidade 
de participação que ocorre pela mediação da potência do diálogo em rede, 
proporcionando o envolvimento de muitos internautas, geograficamente 
dispersos, em torno de um mesmo assunto.

A conversa on-line tecida com os jovens Jorge, Feliciana, Thayane, Rodri-
go, Patrick, Nogan, Nectar e Polobio aponta para o caráter colaborativo das 
redes sociais da internet, indispensável a que, mesmo à distância, todos te-
nham se envolvido taticamente na construção do cartaz de protesto contra 
a homofobia. Primo (2013) realiza inúmeras reflexões sobre a cibercultura e 
ressalta que, com a emergência das tecnologias de comunicação e informa-
ção, as práticas ativistas se beneficiaram das dinâmicas comunicacionais das 
redes sociais da internet. Não há dúvida de que buscar estabelecer formas de 
dialogar sobre todo e qualquer tipo de tema, indo dos mais corriqueiros do 
dia a dia aos mais polêmicos como o projeto “cura gay”, é reconhecer o pro-
tagonismo dos jovens brasileiros hoje para expressarem suas ideias, opini-
ões, angústias etc., dentro de uma “política da liberdade [...] promovida pelas 
interfaces fáceis e baratas” (PRIMO, 2013, p. 17) dos sites de redes sociais da 
internet.

concluindo...

Aos que consideram que as inúmeras intervenções das juventudes contem-
porâneas nas redes sociais não seriam modos válidos de participação políti-
ca, Castro e Vasconcellos (2007) lembram que as ações políticas acionadas 
hoje por jovens vêm ocorrendo no ciberespaço, espaço diverso daqueles em 
que essas ações ocorriam anteriormente, o que leva a participação política a 
adquirir um novo horizonte tão ou mais capaz de promover a circulação de 
ideias que propiciem mobilizações.

Esse novo horizonte pode ser representado pelo fato de que

Os jovens se orientam em princípio pela irreverência, pelo questiona-
mento, por desestabilizar verdades, pela crítica e essas são construções 
importantes para o novo, para a renovação. Então participação de jovens é 
importante não somente para os jovens, mas para rejuvenescer o fazer po-
litica, renovar a coisa pública. (CASTRO; VASCONCELOS, 2007, p. 110)
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Essa ideia se afina com a sugestão de Canclini (2005) de que a sociedade 
deveria escutar os jovens para rejuvenescer.

Enfim, com base nas mensagens trocadas entre jovens que apresentamos, 
no que constatamos nas manifestações de junho e continuamos a perceber 
nos protestos que têm dado continuidade àquelas manifestações, não consi-
deramos demais afirmar que as práticas juvenis de participação política me-
diadas pelas dinâmicas ciberculturais nos mostram que ainda há espaços pri-
vilegiados para que muitos jovens, hoje, exerçam a liberdade de expressão; 
exerçam a possibilidade de falar e de ouvir, de manifestar-se politicamente 
pelo que acreditam. Portanto, enquadrar a juventude numa mera etapa de 
preparação para o futuro é desconsiderar que o mundo dos jovens está an-
corado no presente. (REGUILLO, 2003) Presente que não se apresenta nem 
na perspectiva da inexperiência, nem da ausência de militância. quanto a 
isso, parece que, depois de junho de 2013, o contraste entre o engajamento 
político da juventude de 1968 e o apoliticismo da atual fica inviabilizado. 
Como diz Castells (2013), se ainda é cedo para avaliar as consequências dos 
movimentos que eclodiram pelo mundo, o certo “é que regimes mudaram, 
instituições foram desafiadas e a crença no capitalismo financeiro global 
triunfante foi abalada, possivelmente de maneira irreversível, na mente da 
maioria das pessoas”. (CASTELLS, 2013, p. 175)

Sendo assim, ao considerar a juventude como “fase da vida”, estamos 
perdendo a oportunidade de conhecer o protagonismo exercido pelos jo-
vens cujas marcas deixadas nas esferas das cidades e do ciberespaço são um 
convite para que os conheçamos melhor. “Pois o que é irreversível no Brasil 
como no mundo é [...] a consciência dos jovens de que tudo o que sabemos 
do futuro é que eles o farão”. (CASTELLS, 2013, p. 182)
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cultura da mobilidade:
relações de professores com o smartphone

Ana Elisa Drummond Celestino da Silva 
Edvaldo Souza Couto

introdução

A cultura da mobilidade está no bojo das atuais transformações culturais e 
tecnológicas. Pela sua dinamicidade, promove conexão constante, tornan-
do-se presente na circulação de mensagens e informações e no instantâneo 
movimento das comunicações. Ela é incrementada principalmente pela por-
tabilidade das tecnologias móveis de comunicação, resultantes da miniatu-
rização dos dispositivos e da conexão sem fio. Segundo Lemos (2009b, p. 1):

Para a comunicação, a mobilidade é central, já que comunicar é fazer mo-
ver signos, mensagens, informações, sendo toda mídia (dispositivos e am-
bientes) estratégias para transportar mensagens afetando nossa relação 
com o espaço e o tempo. 

Essa dinamicidade é atual; entretanto, a ideia de mobilidade faz parte 
da sociedade desde o nomadismo, caracterizada, de acordo com Pellanda 
(2006), pelo homem pré-histórico que vagava em busca de caça, abrigos etc. 
Agora, na cibercultura, vivemos o nomadismo virtual, definido por Santa-
ella (2007, p. 235) como rede em que “o nômade prefere o movimento dos 
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caminhos entre os pontos. São os caminhos que importam, pois a vida nô-
made pressupõe estar sempre no meio do caminho”.

A partir da demarcação dos limites territoriais, a concepção de mobili-
dade passa a ser de territorialidade, em que o deslocamento entre os limi-
tes caracterizava o movimento. Essa noção foi mantida por longo tempo, e 
apenas quando os meios de transportes e de comunicação se expandiram e 
se popularizaram houve a transição para uma noção mais recente de mobi-
lidade. (VIRILIO, 1984) No presente, marcado pelo advento da internet, os 
limites territoriais e espaciais são superados em velocidade e a mobilidade 
passa a ser tratada como ação globalizada: as relações, os saberes e as in-
terações entre pessoas e sociedades diferentes são considerados universais. 
De acordo com Pellanda (2006), com a globalização podia-se estar ligado no 
mesmo fato, mas em lugares diferentes, pois a conexão entre pessoas e gru-
pos transcende a barreira física.

A ideia de espaços e tempos determinados não condiz com a atual cul-
tura, em que é possível se conectar à internet em qualquer lugar e horário, 
mesmo em movimento, derrubando a ideia de que se deve estar em casa, no 
escritório, na lan house ou em qualquer outro terminal de computação fixo. 
Isso vale para outras ações comuns do cotidiano, como assistir TV ou ouvir 
rádio. Para essas ações não é mais imprescindível estar em determinado es-
paço ou em horário estipulado. A programação de TV e rádio está acessível 
na internet, acessada de acordo com o interesse pessoal.

Atualmente, a representação de mobilidade é a virtualização, prevale-
cendo a possibilidade do sujeito estar constantemente conectado. As refe-
rências condizentes com o atual momento são de desterritorialização e li-
quidez, ideias comuns à mobilidade. Segundo Drummond (2011, p. 7):

Com todas essas transformações sociais, as informações, produções, mí-
dias, pensamentos não podem ser considerados sólidos, eternos, imodifi-
cáveis. A sociedade se encontra num momento de fluidez, de liquidez, em 
que os acontecimentos são desterritorializados e atemporais.

A liquidez contradiz a ideia de que as informações são únicas e imutá-
veis e os conhecimentos sólidos. É possível produzir informação de modo 
criativo e dinâmico, de modo coletivo, e disponibilizá-la imediatamente na 
rede. Produções individuais ou coletivas, uma vez compartilhadas, tendem 
a se misturar com outros saberes, que por sua vez geram outras informa-
ções produzidas colaborativamente. Os processos de desterritorialização, 
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proporcionados pelas mídias digitais, partem da concepção de território sem 
delimitação dos espaços físicos, sociais e culturais. A desterritorialização re-
presenta a possibilidade das pessoas ultrapassarem os espaços territoriais, 
criando novos ambientes, nos quais é possível viver e conviver a partir das 
experiências cotidianas marcadas pela velocidade. 

Portanto, a mobilidade faz parte da pessoa, entrelaça questões pessoais, 
sociais e culturais. No movimento em busca de novos espaços e informações, 
no qual os caminhos são valorizados, os pensamentos e conhecimentos são 
produzidos, rápida e constantemente. A cultura da mobilidade transforma-
-se num imperativo de conquistas na atual sociedade, pois com as tecnolo-
gias móveis, em especial com os smartphones, os processos de comunicação, 
produção e compartilhamento de informação são ampliados e difundidos 
sideralmente.

Nesse contexto, este estudo apresenta alguns resultados de uma pesquisa 
sobre os usos de tecnologias móveis, especialmente o smartphone, por par-
te de um grupo de professores. A principal questão que orientou o estu-
do foi: o uso do smartphone amplia as práticas de comunicação, interação 
e compartilhamento de informações e conhecimentos produzidos por um 
grupo de professores da rede municipal de Salvador/BA, Brasil, que atuam 
no Núcleo de Tecnologia Educacional 17? Com essa indagação, o trabalho 
teve por objetivo refletir sobre as atuais práticas de comunicação e interação 
desses professores a partir do smartphone; discutir as maneiras como esses 
professores utilizam o smartphone de modo a crescer as práticas de produção 
e compartilhamento de informações e conhecimentos na rede; analisar em 
que medida o uso do smartphone promoveu novos hábitos sociais de comuni-
cação, impulsionados pela mobilidade, para esses professores.

cultura da ParticiPação

Em tempos de conexão constante, a utilização dos smartphones para diver-
sas ações do cotidiano tornou-se uma prática, o que proporcionou distintas 
características para a dinâmica social, fortalecendo ainda mais a cultura da 
mobilidade. Atualmente, é possível encontrar pessoas em locais públicos 
imersas nos aparelhos, sorrindo, teclando, tocando em telas, falando, escre-
vendo, lendo e esboçando reações imprevisíveis em seus smartphones. 
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O fascínio pelo aparelho é real e cada vez maior. Em ações cotidianas, 
como a simples comunicação de voz, envio de mensagem de texto ou acesso 
à internet, as pessoas encontram-se em tal grau de imersão que com frequ-
ência parecem não estar presentes naquele lugar e momento. A imersão, de 
acordo com Murray (2003), é uma situação em que se está completamen-
te envolvido pela realidade apresentada na ação que se está desenvolven-
do, como na conversa ao telefone ou leitura de um livro, por exemplo, que 
tomam toda a  atenção e controlam o sistema sensorial do sujeito. Nesses 
casos, é como se houvesse um cordão separando a primeira ação daquela que 
levou ao estado de imersão. 

Em consequência da imersão, entra-se em um processo de presença-au-
sência. Tem-se a sensação de se vivenciar duas ou mais ações simultanea-
mente: a ação de onde a pessoa se encontra, lendo um jornal ou acessando 
e-mails, a ação de onde ela foi chamada, no caso de atender a um telefonema 
ou iniciar um bate-papo em rede e as diversas interações simultâneas com 
pessoas em lugares diferentes. Não faz mais sentido falar em presença ou 
ausência, como condições separadas. Essas experiências passaram a ser híbri-
das, ubíquas. De acordo com Santaella (2007, p. 236):

Presença e ausência intercambiam-se, sobrepõem-se em um mesmo espa-
ço, gerando a vivência da ubiquidade: estar lá, de onde me chama, e estar 
aqui, onde sou chamado ao mesmo tempo. Alguém que fala no telefone 
celular é parte e ao mesmo tempo está mentalmente afastado, até certo 
ponto, do contexto dos indivíduos que ocupam a mesma área espacial. Um 
lado de sua mente também é parte de um contexto distante da pessoa com 
quem fala e está, por sua vez, em um lugar remoto. O espaço se desdobra, 
e os dois contextos se encaixam, um dentro do outro.

Sempre há a sensação de estar em dois lugares ou mais lugares ao mesmo 
tempo. A conexão entre os espaços promove a ideia dos espaços híbridos, de-
finida por Silva (2004, p. 134) “pela mistura ou o desaparecimento das bordas 
entre espaços físicos e virtuais”. 

A possibilidade da presença nos lugares mesmo ausente fisicamente re-
força a ideia de que se tornou possível estar em todos os lugares ao mesmo 
tempo. As tecnologias móveis ratificam o conceito de espaços híbridos, pois 
foram redimensionados, proporcionando maior comunicação, interação e 
acesso a informações e conteúdos. Lemos (2009a, p. 92) afirma:
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As tecnologias móveis, os sensores invasivos (tipo RFID) e as redes de 
acesso sem fio à internet (Wi-Fi, Wi-MAX, 3G) criam a computação ubí-
qua da era da internet das coisas, e fazem com que o ciberespaço ‘desça’ 
para os lugares e os objetos do dia a dia. A informação eletrônica passa a 
ser acessada, consumida, produzida e distribuída de todo e qualquer lugar, 
a partir dos mais diferentes objetos e dispositivos.  

A posse do smartphone produz a sensação de se estar sempre disponível 
e conectado, independentemente de horário e local. Seu uso é tão comum 
e interagir é tão prático, que os processos de comunicação passaram a ser 
constantes e rotineiros. Essa é a relação íntima e fascinante das pessoas com 
os dispositivos. A interação com os objetos tecnológicos é natural e se inte-
gram perfeitamente às ações humanas cotidianas. (COUTO, 2007) 

Um dado importante sobre as implicações do smartphone na cultura da 
mobilidade é com relação ao perfil de quem utiliza ativamente as tecnolo-
gias. Segundo Tapscott (2010), são aquelas pessoas que usam e revolucionam 
as tecnologias e fazem parte da Geração Internet e Geração Next.

A Geração Internet, conhecida como Geração Y ou Geração do Milênio, 
é formada por aqueles que possuem características próprias no que se refe-
re ao uso das tecnologias: estão constantemente criando ou modificando o 
conteúdo on-line. 

Enquanto as crianças da Geração Internet assimilaram a tecnologia por-
que cresceram com ela, nós, como adultos, tivemos de nos adaptar a ela 
– um tipo diferente e muito mais difícil de processo de aprendizado. Com 
a assimilação, as crianças passaram a ver a tecnologia simplesmente como 
uma parte do seu ambiente e a absorveram como todas as outras coisas. 
Para muitas crianças, usar a nova tecnologia é tão natural quanto respirar. 
(TAPSCOTT, 2010, p. 29-30)

A Geração Next ou Geração Z é formada por pessoas que nasceram a 
partir dos anos de 1998, chamados de “tecno”. Determinam os padrões de 
produção, customização, colaboração e participação na rede. A internet faz 
parte do seu cotidiano e o acesso é constante, em decorrência da mobilidade 
dos celulares, smartphones, tablets, laptops e outros dispositivos com interfa-
ces inovadoras e que permitem diversas funções de comunicação, interação, 
participação e colaboração. 

Os componentes da Geração Next, denominados nativos digitais, não 
permitem a passividade das demais gerações e não utilizam o smartphone 
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apenas como dispositivo móvel de comunicação de voz, mas usam o apare-
lho para criar, produzir, editar, divulgar, participar, ou seja, serem ativos no 
ciberespaço, utilizando o aparelho personalizado.

Seus telefones celulares não são apenas aparelhos de comunicação úteis, 
são uma conexão vital com os amigos. E agora que os ‘telefones’ têm cada 
vez mais acesso à internet, os integrantes dessa geração podem permane-
cer conectados aos amigos onde quer que estejam. (TAPSCOTT, 2010, p. 
53-54)

Considerando os jovens da Geração Next, o smartphone é a tecnologia 
que os acompanha constantemente. Possuir o aparelho e com ele viver co-
nectado passou a ser uma necessidade inerente. O fascínio acontece pelas 
possibilidades que o smartphone oferece de socialização e interação, pois o 
que importa é estar conectado com outras pessoas e com elas produzir e 
divulgar as criações. 

Estar conectado, enviar e receber mensagens, fotos e vídeos, interagir 
nas redes sociais digitais são práticas comuns para esse grupo. Tudo é motivo 
de registro e divulgação, para deixar os colegas cientes do que estão fazendo 
ou o simples fato de divulgar ações no ciberespaço. Os jovens conectados 
têm pressa de informar e buscar informação, e não se contentam em esperar 
o dia seguinte para compartilhar uma mensagem que podem enviar no mes-
mo momento em que aconteceu. Essa geração também é conhecida como 
Geração C, principalmente pela sua principal característica: conectividade.

Cada vez mais o smartphone é utilizado entre as pessoas e assim as possi-
bilidades de uso integram-se ao cotidiano. Já faz algum tempo que diversas 
movimentações sociais foram impulsionadas pelo uso das tecnologias mó-
veis como meio para coordená-las. São pequenas organizações articuladas 
por meio de ligações, trocas de mensagens e posts em redes sociais digitais, 
que ganham grande proporção pelo movimento, agilidade e repercussão. 
Normalmente, essas organizações são formadas por jovens que procuram 
utilizar o smartphone para divulgar e socializar informações de cunho polí-
tico e social.

As manifestações em causas sociais, econômicas e políticas são comuns 
na sociedade, como greves e passeatas. No entanto, esses movimentos foram 
ampliados com a utilização das tecnologias para difusão das manifestações. 
Além do compartilhamento de informações de caráter pessoal, a vida conec-
tada ampliou também os meios de participação, de militância em torno de 
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diversas questões, fora ou em sintonia com tradicionais organizações sociais 
e políticas. Nesse sentido, vivemos mais um hibridismo entre vida privada e 
vida pública, entre interesses individuais e coletivos. 

Conhecidos como smart mobs (RHEINGOLD, 2002), esses movimentos 
são atos imprevisíveis e momentâneos, compostos por pessoas que, mesmo 
sem se conhecerem, agem juntas; ao contrário dos movimentos sociais tra-
dicionais, não exigem uma coordenação central, pois são descentralizadas.  
As principais características são instantaneidade, difusão das informações 
em grande velocidade e agilidade na tomada de decisões e articulação das 
ações. Têm caráter artístico e/ou político e representam práticas contempo-
râneas que reúnem um grande número de pessoas em locais predetermina-
dos. São comuns em todo o mundo, inclusive no Brasil. Foram registrados 
movimentos de cunho político e manifestações lúdicas, conhecidas como 
flash mobs pela dinâmica em reunir um grupo de pessoas que se dissolve ra-
pidamente. Segundo Santaella (2007, p. 186-187)

Coordenar ações grupais e sociais em tempo real só se tornou possível 
com as tecnologias móveis, coordenação entendida não apenas no sentido 
de microcoordenação entre indivíduos, mas a macrocoordenação, como é 
o caso tão comentado dos flash mobs, manifestações relâmpagos em que 
as pessoas se comunicam via rede, marcam lugares físicos de concentra-
ção, reúnem-se por algum motivo ou mesmo sem motivo, às vezes chegan-
do a uma multidão, para dispersarem-se logo em seguida.

Essas mobilizações configuram um novo formato de manifestação, am-
plificada pela comunicação e tecnologias móveis. Desenvolvido informal-
mente, o movimento começa a partir de uma sucessão de trocas de e-mails 
e torpedos para os conhecidos ou posts nas redes sociais digitais, princi-
palmente pelo Twitter, pela sua funcionalidade instantânea. (SANTANA;  
COUTO, 2012) Normalmente, a divulgação ocorre a partir do smartphone, 
proporcionando a dinamicidade do movimento e caracterizando o processo 
de manifestação que se interconecta.

A popularização dos smart mobs aconteceu pelo sucesso na internet e di-
vulgação nas grandes mídias, em reportagens na TV e rádio. Contribui para 
a popularização do movimento, as trocas acontecerem nas conexões, com a 
difusão de informes sobre a manifestação e o movimento nas ruas.

Tais ações políticas estão associadas ao que Jenkins (2009) considera 
como tendência da “cultura participativa” – deixa-se apenas de consumir 
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informações na rede para tornar-se produtor de conteúdo, socializador de 
informação e participante ativo da cultura digital. De acordo com o autor, a 
pessoa insere-se na cultura participativa quando possui:

[...] capacidade de unir seu conhecimento ao de outro numa empreitada 
coletiva; capacidade de compartilhar e comparar sistemas de valores por 
meio da avaliação de dramas éticos; capacidade de formar conexões entre 
pedaços espalhados de informação; capacidade de expressar suas interpre-
tações e seus sentimentos em relação a ficções populares por meio de sua 
própria cultura tradicional; e a capacidade de circular as criações através 
da internet, para que possam ser compartilhadas com outros. (JENKINS, 
2009, p. 248-249)

É possível relacionar a cultura participativa às atuais práticas de produ-
ção e compartilhamento de conteúdo, aos debates nas diversas comunidades 
e redes sociais e à participação nos movimentos sociais, que começam nos 
espaços virtuais e estendem-se aos espaços físicos.

A mobilização de um número infinito de pessoas no ciberespaço, com di-
versas e diferentes práticas sociais, e que utilizam as tecnologias como meio 
para participar mais ativamente da cibercultura, possibilita a comunicação 
e o compartilhamento das informações que, como em um processo viral, ex-
pandem-se instantaneamente na rede. (SANTOS; SANTOS, 2012)

a Pesquisa e seus caminhos metodológicos

Para desenvolver a pesquisa com o intuito de discutir e analisar os usos que 
um grupo de professores faz dos smartphones e considerando os objetivos e 
as especificidades do objeto da pesquisa, o método utilizado foi o qualitati-
vo, de cunho descritivo e analítico. De acordo com Minayo (2007, p. 22), essa 
abordagem se preocupa com “as ciências sociais em um nível de realidade 
que não pode ser quantificado, trabalhando com o universo de crenças, valo-
res, significados e outros construtos profundos das relações que não podem 
ser reduzidos à operacionalização de variáveis”.

Sendo a descrição dos dados uma das bases da pesquisa qualitativa, a aná-
lise resultante do levantamento das características pessoais, sociais e cultu-
rais do sujeito pesquisado, possibilita que o pesquisador, ao refletir sobre as 
ocorrências dos fenômenos, construa a própria interpretação do objeto estu-



Cultura da mobilidade 129

dado. A pesquisa descritiva é, portanto, analítica: “[...] procura descobrir, com 
a precisão possível, a frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e 
conexão, com os outros, sua natureza e características, correlacionando fatos 
ou fenômenos sem manipulá-lo.” (CERVO; BERVIAN, 1996, p. 49)

A construção da pesquisa aconteceu em três fases, de modo a ocupar o 
território intelectual onde o investimento é na comunidade científica e não 
no pesquisador separadamente. (MARCONDES FILHO, 1995) 

A primeira fase compreendeu o levantamento de informações, em uma 
espécie de garimpagem em busca de informações e discussões teóricas sobre 
as temáticas, onde foi possível dialogar com diversos autores e pesquisadores 
para fortalecer e sustentar nossas argumentações neste trabalho. A segunda 
fase compreendeu a produção de dados empíricos, por meio de conversas e 
entrevistas com o grupo selecionado de professores. Esses dados empíricos 
foram analisados a partir de uma articulação entre o teórico e o empírico, 
que se influenciaram e condicionaram mutuamente. A terceira etapa consis-
tiu na difusão de resultados da pesquisa em eventos acadêmicos e publica-
ções, quando o pesquisador dialoga mais intensamente com a comunidade 
acadêmica. Essas etapas são, pois, articuladas e indissociáveis.

Seguindo esse encaminhamento metodológico, o locus da pesquisa foi 
o Núcleo de Tecnologia Educacional 17 do município de Salvador. O nú-
cleo foi escolhido como campo em consequência das diversas ações voltadas 
à inclusão digital, formação de professores e estudos sobre tecnologias na 
educação. O universo da pesquisa foi composto de seis professores. Para pre-
servar a identidade dos professores usamos, na pesquisa e aqui neste estudo, 
pseudônimos. 

Para a produção de dados foi realizado, num primeiro momento, uma 
conversa com todos os entrevistados, seguindo as tendências do grupo focal, 
que pode ser entendido, segundo Kind (2004, p. 126): 

Como um procedimento de coleta de dados no qual o pesquisador tem a 
possibilidade de ouvir vários sujeitos ao mesmo tempo, além de observar 
as interações características do processo grupal. Tem como objetivo obter 
uma variedade de informações, sentimentos, experiências, representações 
de pequenos grupos acerca de um tema determinado. 

A escolha pela conversa em grupo aconteceu exatamente pela possibi-
lidade de, por meio da interação grupal, produzir dados e insights que se-
riam dificilmente conseguidos fora do grupo. Esse momento visou discutir 
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coletivamente o objeto de estudo, a fim de cada sujeito emitir sua opinião 
e debater sobre as práticas de comunicação, interação, produção e compar-
tilhamento de informações e conhecimentos por meio do smartphone. Tão 
importante quanto a discussão em grupo foram as entrevistas individuais, 
realizadas entre os meses de março e abril de 2012. Por meio de perguntas 
semiestruturadas, obtiveram-se informações acerca do objeto investigado, 
revelando as inquietações pessoais dos professores e apresentando algumas 
práticas no uso do smartphone. 

SmartphoneS: Professores conectados

Dentro dos limites deste estudo, selecionamos para a análise uma das ques-
tões que se destacou na pesquisa, qual seja, a da mobilidade dos professores 
por meio do smartphone.

A comunicação móvel está no bojo das principais transformações ocor-
ridas na sociedade nos últimos anos, e essa mobilidade foi intensificada com 
a miniaturização das tecnologias, a portabilidade, a convergência midiática 
e a conexão sem fio, promovendo o smartphone como principal referência 
quando se trata de comunicação e interação na rede via dispositivo móvel. 
(SILVA; COUTO, 2012)

Os professores enfatizaram que por meio do smartphone é possível man-
ter-se constantemente conectado, viabilizando a agilidade no fluxo de co-
municação e circulação de mensagens e informações, tornando esse proces-
so mais dinâmico e instantâneo, por meio do acesso e compartilhamento em 
rede. Romper os limites temporais e espaciais e poder estar conectado em 
qualquer tempo e lugar são condições para viver integralmente a cultura 
digital.

O acesso ao ciberespaço, em qualquer lugar e horário, possibilita às pes-
soas viverem na cultura da mobilidade, adquirindo novos hábitos de comu-
nicação, de acesso à rede e de produção e compartilhamento de informações.

Não dá mais pra gente depender da rede com fio, ficar preso a um computador 
de mesa ou ao laboratório de informática da escola. Ai entra na rede, fica um 
tempo, faz umas coisinhas e sai. Não tem graça. A pessoa hoje precisa acessar a 
rede onde e quando quiser, o tempo que quiser, entendeu? Em casa, na rua ou na 
escola com meu smartphone eu estou sempre conectada. (ÉRICA)
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Com isso, a mobilidade se destaca como uma das principais potencia-
lidades do smartphone. Todos os entrevistados afirmaram ter adquirido o 
aparelho principalmente pela mobilidade. “Interagir e acessar a internet em 
qualquer lugar e horário foi primordial, além de gostar de sempre acompanhar os 
avanços tecnológicos”. (CÁTIA) 

Outra professora ressaltou:

O que acho bacana no smartphone é a mobilidade. Por mais que você tenha um 
note ou um net, você sempre vai ter o net e o celular nos seus pertences, e em 
algumas situações se tiver de escolher entre eles, sempre é melhor levar o smar-
tphone, pois é mais leve e não precisa de tantas coisas para poder ligar, pois ele 
já está ali sempre ligado. (ÉRICA)

Se em outros tempos era preciso estar em determinado local, demarcado 
em um território fixo, para usar o telefone, computador ou ler jornal ou re-
vista, agora é possível ter acesso ao ciberespaço, com infinitas possibilidades 
de comunicação e interação, até em movimento, ampliando e diversificando 
a forma das pessoas se comunicarem e obter informações. (SHIRKY, 2011) 
Foi a peculiaridade da tecnologia móvel que motivou Cátia a comprar seu 
smartphone, pois “não tem que estar num lugar físico com o computador na sua 
frente para estar em contato com outras pessoas. Isso foi o que me motivou de ver-
dade”.

A mobilidade trouxe novos hábitos de comunicação, que vão além da 
comunicação de voz. O uso da internet via smartphone já acontece entre os 
entrevistados. A prática de acessar o e-mail pelo dispositivo foi citada por 
todos os entrevistados como uma das ações, principalmente nos momentos 
de urgência, pela característica móvel do dispositivo estar sempre ao alcance 
das mãos. Como afirmou Érica: 

Pode acontecer de estar num lugar que eu não tenha acesso nenhum à internet 
e o celular me propicia isso. Quando vou para outra cidade, que eu não levo o 
computador. E às vezes mesmo, como já aconteceu da internet em casa não fun-
cionar e precisar enviar um e-mail de urgência, utilizei o smartphone.

Hábito desenvolvido por três entrevistadas depois de passarem a utilizar 
o smartphone para acessar a rede foi navegar em sites de banco: “Tenho feito 
muita negociação pelo smartphone, pois muitas vezes precisava fazer alguma coisa 
no banco e não podia porque não tinha como fazer naquele horário. Agora com o 
smartphone acesso de qualquer lugar assim que tenho que fazer alguma coisa no 
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banco”. (SILVIA) O professor Dimas, que igualmente utiliza os serviços ban-
cários, informa que a ação é segura e prática:

[...] o banco cadastra seu número e isso dá uma segurança maior para a gente 
na hora de ver um extrato, fazer uma transferência ou pagar uma conta. Sem 
contar que não pago mais conta atrasada, pois com o smartphone posso pagar a 
conta em qualquer lugar, até mesmo quando estou trabalhando.

Os professores destacaram que o smartphone é um aparelho com muitas 
funções. E poder escolher o que fazer é mais um poder de sedução: “Se você 
tem um smatphone todo dia encontra novidade. Tem mais gente conectada, têm os 
aplicativos, os jogos. Menina, é tanta coisa que a gente não desgruda”. (CÁTIA)

O uso de aplicativos foi citado pelos professores como um benefício ca-
paz de baixar os custos elevados de acesso à rede, pois com os aplicativos 
instalados no aparelho é possível acessar conteúdo em muitos deles sem a 
necessidade de estar conectado. Observamos que só duas professoras utili-
zam aplicativos, Cátia e Cláudia:

Já utilizei alguns aplicativos para a comunicação. Utilizei um que era através 
de mensagem, mas não era SMS, era um programa que você utiliza como se fosse 
MSN, só que ele abate da internet o valor, como se eu não estivesse usando a 
internet. E o outro que usava como se fosse radio, como é a Nextel hoje, tem um 
programa no smartphone que você faz esse mesmo tipo de comunicação, aperta 
o botãozinho, fala, a pessoa do outro lado ouve, te responde. (CLÁUDIA)

Os aplicativos inauguraram uma nova era para os celulares. De acordo 
com Matias (2011):

Vivemos uma era em que o celular não é mais só um aparelho para fazer 
ligações ou conectar-se à internet. Com programas específicos, ele se me-
tamorfoseia em todo tipo de ferramenta. Há aplicativos para achar o car-
ro no estacionamento, que traçam o percurso que você precisa percorrer 
para chegar a algum lugar, que diz quais constelações estão acima de sua 
cabeça, que convertem medidas e moedas, que permitem edição de fotos e 
vídeos, entre um sem-número de opções.

Os professores afirmaram que ainda estão aprendendo e desenvolvendo 
práticas de compartilhamento de informações. Alguns disseram que publi-
cam pouco. Mas todos têm grandes expectativas em relação aos comentários 
que outras pessoas vão fazer sobre o que foi publicado. O prazer relatado 
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em ler os comentários também estimula cada um a comentar publicações de 
outras pessoas. 

Toda informação que posta espera um comentário. Não é em vão deixar lá só 
por enfeite. A ideia não é essa, a ideia é que demonstre interesse, que as pessoas 
realmente entrem e compartilhem, que participem. E como gosto que comentem 
o que eu boto lá, eu também gosto de comentar o que os outros fazem.. (RUTI-
NALVA)

A cultura da participação, como destacou Shirky (2011), mescla motiva-
ções pessoais e sociais, pois nossas redes de comunicação encorajam o com-
partilhamento. Não por acaso, os hábitos de publicar e opinar, comentar, 
apreciar e dialogar com os outros se inserem animadamente em nossas vidas. 
De muitas maneiras, todos somos incentivados a expressar opiniões, expres-
sar os nossos posicionamentos, gostos e preferências. 

Os professores também relataram que usam o smartphone para trocar in-
formações com colegas de trabalho, para discutir problemas da escola, se in-
formar e organizar participação em assembleias de professores e participar 
de passeatas quando a categoria está em greve. “A gente usa o smartphone pra 
mandar mensagens rápidas, fazer um comunicado ligeiro com os colegas. Se estou 
numa passeata, por exemplo, já vou logo tuitando pro povo ficar sabendo o que 
está acontecendo”. (DIMAS)

Mobilidade e organização social. Essas experiências se completam, pois 
na era da conexão permanente, temos, de acordo com Santaella (2007), duas 
palavras de ordem. A primeira é que tudo deve estar “disponível” em lingua-
gem hipermidiática para ser acessado, modificado e distribuído. A segunda 
é que somos todos incentivados incessantemente a nos “expor”, por meio de 
infindáveis narrativas textuais, fotográficas e videográfica, as experiências 
individuais ou coletivas, pessoais ou pública que constroem a nossa vida nos 
agitos festivos das conexões. 

Mesmo reconhecendo todas essas vantagens e tendo desenvolvidos esses 
hábitos, os entrevistados afirmaram que o uso do smartphone, com amplas 
possibilidades de comunicação, interação e acesso à rede, ainda é limitado. 
Os docentes que possuem maior habilidade para usar o dispositivo reconhe-
cem que ainda estão interiorizando as vantagens da mobilidade e de todas as 
transformações promovidas na comunicação.  
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Esse uso é questão de cultura, não tem jeito. Mas assim como o torpedo que hoje 
já estamos habituados, um dia o smartphone também será mais bem utilizado, 
por exemplo, como vejo meus primos de 20 anos, eles praticamente não usam 
computadores, eles usam o smartphone. (ÉRICA)

A cultura da mobilidade desenvolve subjetividades, modos de ser. E tam-
bém modifica a própria infraestrutura tecnológica, pois deixa pra trás apa-
relhos que pouco tempo atrás eram considerados avançados. É o que escreve 
Matias (2011):

Houve um tempo em que dizia-se que o celular não era só um telefone 
móvel, mas também um dispositivo portátil de acesso à internet. Esse 
tempo já era. Estamos vivendo uma fase de transição que culmina com 
a extinção do computador pessoal. […] Fácil entender o porquê. Uma vez 
móvel, o aparelho ganhava qualidades impossíveis de serem aproveitadas 
num computador de mesa. Para começar, a mobilidade do aparelho per-
mitia usar programas em que sua localização - e, portanto, de quem o usa 
- pudesse ter alguma utilidade. O mesmo pode ser dito aos sensores de 
movimento, que fazem o celular perceber se, por exemplo, você está o se-
gurando com a tela na vertical ou horizontal. Una isso à câmera que filma 
e fotografa, microfone, sensores de luminosidade, a tela sensível ao toque 
e o fato de caber no bolso e, voilà, os programas de celular são muito me-
lhores que seus companheiros dos velhos PCs.

Os professores também apontaram que a principal razão para os usos 
ainda limitados do smartphone é relacionada a um fator especial: a falta de 
tempo.

Parece simples, mas não é. Eu tenho acesso à internet a hora que quiser pelo 
smartphone, mas tem dias que nem consigo acessar. É muito trabalho, é muito 
cansaço. Às vezes não dá tempo ver e fazer nada. A tecnologia pode facilitar a 
vida, mas a vida é tão corrida que não dá tempo usar essa facilidade como eu 
gostaria. (CLAÚDIA)

Lidar com conteúdos em constante movimento de atualização, segundo 
Kenski (2013), é um desafio gigantesco para os docentes. É preciso tempo 
para a construção e organização de um tempo móvel, permeável, que ga-
ranta a elasticidade para aprender o funcionamento dos dispositivos e suas 
muitas linguagens tecnológicas, assim como para experimentar e usar am-
plamente seus diversos recursos. A autora defende que o tempo móvel do 
professor, quando usa a internet, se comunica com colegas ou alunos, des-
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cobre materiais e prepara atividades pedagógicas, precisa ser considerado 
como atividade docente, deve entrar nos cálculos dos tempos do trabalho e 
da remuneração dos professores. Não pode ser um tempo a mais, aquele que 
supostamente corre por fora, porque todo o tempo móvel do docente acaba 
sendo meios e modos de preparação ou realização de trabalho. A cultura da 
mobilidade exige, portanto, uma profunda reformulação trabalhista. Não é 
mais possível considerar apenas as atividades de docência presencial quando 
vivemos cada vez mais conectados. A vida on-line pressupõe bem mais que 
a troca intensa de informações e saberes. Ela é, em si mesma, processos de 
ensino e aprendizagens, portanto, deve ser também “carga didática”. 

algumas conclusões

A pesquisa com um grupo de professores sobre comunicar, interagir, pro-
duzir e compartilhar informações e conhecimentos na rede, por meio do 
smartphone, nos permitiu um conjunto de conclusões das quais queremos 
destacar três.

A primeira é que o fenômeno da mobilidade é um dado cultural e ele-
mento de sociabilidade que faz parte da vida desses professores. Os entrevis-
tados estão conscientes sobre as práticas de produzir e compartilhar infor-
mações e, em níveis diferentes, desenvolvem essas ações. Eles reconhecem 
que a partir do uso intenso das tecnologias, dos ambientes colaborativos 
presentes na internet e das trocas entre alunos e professores, os processos 
educativos ocorrem com maior qualidade. Consequentemente, a aprendiza-
gem acontece e os conhecimentos, formais e não formais, são socializados, e 
todos constroem, ampliam ou ressignificam os saberes.

A segunda é que esses docentes, em graus diferentes, estão inseridos na 
atual dinâmica da sociedade digital, em que a instantaneidade viabilizada 
pelo uso do smartphone determina e estimula os ritmos sociais. A conexão 
continuada e as novas ações de estar em contato com os mais próximos e 
com o mundo multiplicam as relações pessoais, transformam os divertimen-
tos e as atividades profissionais. As mídias móveis estimulam a participação 
e a cultura do compartilhamento, a criação coletiva de soluções para os mui-
tos desafios cotidianos. Desse modo, na mobilidade acelerada das mensagens 
somos também cada vez mais sujeitos de mensagens.
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A última conclusão que destacamos é que a vida on-line também é um 
aprendizado constante das muitas e diferentes linguagens tecnológicas. 
O tempo para esse aprendizado também deve fazer parte da formação dos 
professores. Não se trata apenas de desenvolver habilidades para usar os 
dispositivos móveis, para explorar seus recursos, para se atualizar por meio 
dos aplicativos. A cultura da mobilidade viabiliza velocidades múltiplas de 
acesso, produção e difusão de saberes, articuladas em diferentes áreas do 
conhecimento. Ela pressupõe organizações também flexíveis dos saberes 
em constante transformações. É, sobretudo nesse sentido, que a cultura da 
mobilidade desafia tanto a formação quanto a atuação docente. 

Flexibilidade, mobilidade e personalização de caminhos são modos de 
vida típicos da cultura digital on-line que os professores estudados viven-
ciam, mesmo quando ressaltam que são “iniciantes” e que ainda precisam 
fazer incontáveis descobertas e desenvolver hábitos mais intensos de com-
partilhamento na rede a partir de seus smartphones. Este estudo revela que, 
ao reconhecer dificuldades e limitações, os professores também são entu-
siasmados aprendentes. Ensinar e aprender fazem parte de uma mesma ação 
que envolvem pessoas, em diferentes tempos e lugares, em interações conti-
nuas e criativas. 

Somente os docentes aprendentes, que vivenciam cada vez mais inten-
samente a cultura da mobilidade, que desenvolvem a generosidade do com-
partilhamento e da construção coletiva dos saberes, poderão transformar e 
atender as tantas demandas educacionais coerentes com as múltiplas tem-
poralidades vigentes. O acesso e a produção coletiva de saberes, por meio de 
tecnologias móveis, abrem novos horizontes e oferece oportunidades para o 
desenvolvimento de ações e projetos educacionais a partir da interação em 
tempo real. Nesse sentido, o aproveitamento didático dos smartphones pode 
oferecer apoio às atividades aprendentes entre alunos e professores, mas, 
sobretudo, entre os próprios professores, como vimos. A mobilidade cons-
trói contextos e significados, efeitos pedagógicos e culturais e multiplicam 
nossas redes sociotécnicas.
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formaÇÃo docente e discente na cibercultura:
por mares nunca antes navegados

Aline Weber 
Mayra Ribeiro  
Mirian Amaral

nos meandros da relação sociotécnica,  
o advento da cibercultura

O contexto atual é marcado pelo uso das tecnologias digitais em várias ativi-
dades cotidianas dos sujeitos sociais. De vários pontos das cidades, as pessoas 
se comunicam e estabelecem relações de interatividade. Como resultado de 
um processo de relação simbiótica entre o homem, a natureza e a sociedade, 
vivemos a era do desenvolvimento das linguagens digitais em rede e, por 
consequência, estamos favorecendo, cada vez mais, a produção de uma socie-
dade conectada que transforma o comportamento humano, a sua forma de 
ver, sentir e estar no mundo. A cultura contemporânea, associada às tecnolo-
gias digitais, criam uma nova relação entre a técnica e a vida social – relação 
híbrida entre cidade, ciberespaço e as diversas redes educativas – denomina-
da de cibercultura. (LEMOS, 2013; SANTOS, 2011)

O advento da cibercultura é marcado por três fases distintas. Na primei-
ra fase da Web 1.0, no início dos anos 1990, tinha-se a disponibilização das 
informações e dos conteúdos para acesso livre pelos usuários que não inter-
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feriam na autoria da informação, ou seja, havia interação sem interatividade, 
apenas especialistas produziam conteúdos e distribuíam em massa para o 
acesso de outras pessoas. Para publicar e compartilhar informações e conhe-
cimentos, era necessário conhecer a linguagem html. 

A segunda fase da cibercultura, final dos anos 1990 e início do ano 2000, 
se caracteriza pela emergência da Web 2.0 com seus softwares sociais, com 
suas produções autorais – com destaque na emergência da educação on-li-
ne, mediada pelos ambientes on-line de aprendizagem –, pela mobilidade e 
convergência de mídias dos computadores portáteis e da telefonia móvel.  
A Web 2.0 modificou substancialmente o modo como nos colocamos diante 
do mundo e diante da produção de saberes e; a terceira fase, a da Web 3.0, de 
2010 para o momento atual, vem se caracterizando pela produção de conteú-
dos on-line cada vez mais personalizados, com base em publicidade que aten-
de aos usuários individualmente, a partir de seus interesses e necessidades, 
ou seja, uma web inteligente. (LEMOS, 2013; SANTAELLA 2013; SANTOS, 
2011) Mas como se constituiu historicamente a relação entre o homem e a 
técnica? Uma vez criada uma técnica, essa determina em seus usos e funções 
uma dada sociedade?

O humano, como um ser geneticamente social e dotado da capacidade de 
aprender e transformar o espaço em que vive tem, ao longo da sua existência, 
produzido artefatos culturais que transformam a sua relação com o mundo.  
Cada momento da história tem sido marcada pela descoberta de uma cultura 
técnica particular. Nesse sentido, os fins do século XX e o processo de desen-
volvimento do XXI têm sido marcados pela velocidade das transformações 
de uma cultura digital que tem causado mudanças nunca antes vistas na his-
tória da humanidade. Para Lemos (2013), as novas tecnologias parecem ca-
minhar para uma onipresença, um hibridismo radical e quase imperceptível 
ao nosso ambiente cultural através do devir micro e do devir estético. Esse 
movimento está cada vez mais nos aproximando de uma comunicação em 
rede, na qual compartilhamos experiências das mais diversas. 

Em consonância com as ideias de Levy (1999) e Santaella (1997), afirma-
mos que as interações sociotécnicas são resultantes e se estabelecem dentro 
de uma dada cultura. Nesses processos de criação/produção de técnicas, os 
humanos, sujeitos sociais e culturais por excelência, transformam o meio e 
são por ele transformados. Sendo, portanto, a sociedade condicionada pela 
técnica. Destarte, o lugar que estamos hoje – advento da cibercultura – é re-
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sultante de um processo de desenvolvimento e de constantes ressignificações 
da nossa relação sociotécnica.

No sentido vygostkyano, a formação da mente ultrapassa a dimensão 
biológica do humano, estando relacionada com as funções psicológicas su-
periores, não presentes em outras espécies animais. Essas funções psicoló-
gicas superiores se formam na interação do homem com seu entorno na-
tural e social de maneira mediatizada através de signos, expressão de uma 
determinada cultura, sendo o mais importante dos signos a linguagem.  
O desenvolvimento da linguagem, produto das relações sociais (VYGOTSKY, 
1989), possibilitou uma evolução de natureza cultural e consequentemen-
te na multiplicação e diversificação dos instrumentos e artefatos técnicos, 
proporcionando a adaptação do homem a qualquer entorno. Assim, o Homo 
sapiens, mediado pela linguagem e pelos instrumentos de trabalho, desen-
volveu-se significativamente, produzindo técnicas e tecnologias presentes, 
hoje, em todos os contextos e ações dos indivíduos na sociedade. 

Diante dessa premissa, adotamos como pressuposto a perspectiva de que 
a linguagem digital em rede, característica do contexto da cibercultura, se 
situa como produção cultural contemporânea, em um processo histórico, 
que tem como antecedente, a linguagem oral e escrita, também denominada, 
a partir de Levy (1999) como linguagem tecnológica resultante de processos 
históricos sociais construídos em períodos específicos da civilização.

É mister afirmar que o desenvolvimento sociotécnico agrega, em nossa 
compreensão, contextos históricos, políticos, econômicos, sociais e culturais 
que influenciam e condicionam a nossa relação com a criação, produção e 
uso das tecnologias em diferentes tempos e espaços. Assim, a Revolução Di-
gital, a mobilidade ubíqua através dos dispositivos móveis e das redes, possi-
bilitando a interconexão mundial entre os computadores, características da 
cibercultura, ressignificam os processos de sociabilidades, formativos e de 
aprendizagem.

A partir dessa breve contextualização sobre o desenvolvimento sociotéc-
nico, chegando à cibercultura, cabe-nos indagar: como os profissionais da 
educação, em especial os pedagogos, se percebem frente ao contexto da ci-
bercultura?  Como contribuir com a potencialização das aprendizagens em 
função de autorias frente às relações síncronas e assíncronas estabelecidas 
via tecnologias digitais em rede?
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docência e discência na cibercultura: Por onde 
caminha a formação

Sob a influência das tecnologias da informação e da comunicação, as ba-
ses tecno-pedagógicas do ensino começam a se transformar. As tecnologias 
digitais tem provocado mudanças profundas e permanentes nos processos 
de comunicação, produção e compartilhamento de saberes, inclusive com 
várias experiências de ensino sem a copresença de alunos e professores no 
núcleo das instituições formais de ensino.  No entanto, “ainda não se sabe a 
amplitude e as conseqüências que essas novas formas metodológicas terão 
no processo de ensino aprendizagem”. (TARDIF; LESSARD, 2008, p. 11)

Realçando uma perspectiva não linear das novas tecnologias, nos reme-
temos a Tardif e Lessard (2008), que ao se referirem às tecnologias no contex-
to da discussão sobre o ensino como ofício, alertam para sua utilização, que 
pode se dar na perspectiva de subserviência aos mandos da economia das co-
municações; apenas para o divertimento ou para proliferação da informação 
da qual somos incapazes de estruturá-la e dominá-la. E, em uma perspectiva 
construtiva e colaborativa, quando acessíveis a todos, informações de qua-
lidade e, quando oportunizam pesquisa, criação e interação. Ainda segundo 
os autores, nos dois casos, as tecnologias da informação, da comunicação e 
da produção de conhecimento fazem parte do cenário atual e os docentes 
devem aprender a utilizá-las para fins pedagógicos.

Santaella (2013) alerta para o fato de que a tecnologia tem sido tratada 
como mera ferramenta sem um projeto que esteja em consonância com as 
demandas do século XXI, ou seja, uma sociedade integrada em tempo real, 
onde as redes digitais se dirigem a cada um de nós provocando mudanças 
substanciais na comunicação humana. Nesse sentido, as contribuições de 
Rezende (2002) são elucidativas, pois os meios tecnológicos, por si só, não 
são capazes de transformar práticas arraigadas em concepções tradicionais 
de transmissão e reprodução do conhecimento, sem reflexão humana, tor-
nam-se inócuos e sem eficiência. As tecnologias digitais precisam estar a 
serviço da educação e nunca a determinando, sendo fundamental a postura 
mediadora e reflexiva no uso dessas importantes interfaces.

A linguagem, protagonista dos processos de transformações humanas ao 
longo da história, se situa no contexto da cibercultura como desencadeadora 
de um momento de complexidade que tem afetado a inteligência humana, a 
sua capacidade de conhecer, de perceber e tecer redes de conhecimento. Os 
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usos das diferentes linguagens midiáticas requerem dos praticantes culturais 
imersões significativas em ambiências favoráveis a interlocuções autorais e 
plurais, em “espaçostempos”ressignificados em função das possibilidades 
comunicacionais provenientes das linguagens digitais. Porém, as perspec-
tivas e potencialidades advindas da cultura do digital em rede, através da 
mobilidade ubíqua, das redes sociais, dos ambientes virtuais de aprendiza-
gem, arrefecem práticas formativas arraigadas em modelos anacrônicos de 
“aprendizagemensino”.

De uma perspectiva tradicional, que privilegia quase que exclusivamente 
o ensino transmissivo dos conteúdos em detrimento dos processos de cons-
trução dos conhecimentos, a educação ganha novas perspectivas epistemo-
lógicas e metodológicas que delineiam novas formas de ensinar e aprender. 
Moran (apud REZENDE, 2002, p. 11), ao se referir ao processo de ensino no 
contexto das novas mídias destaca a necessidade de se questionar as relações 
convencionais entre professores e alunos. Para tanto, “define o perfil desse 
novo professor – ser aberto, humano, valorizar a busca, o estímulo, o apoio 
e ser capaz de estabelecer formas democráticas de pesquisa e comunicação”.    

É fundamental, no entanto, que o professor leve em consideração que as 
tecnologias digitais em rede, presentes no ciberespaço e nas cidades, por si 
só educam, sendo necessário disponibilizar tempo para familiarizar-se com 
as tecnologias digitais, a fim de descobrir possibilidades de potencializar as 
aprendizagens, podendo criar ambientes virtuais de aprendizagem capazes 
de instigar seus alunos a construírem novas formas de raciocinar e de se 
relacionar com saberes plurais e heterogêneos, ou seja, professores e alunos 
dispostos a pensar e fazer uma nova relação pedagógica, que não separe for-
mação acadêmica das práticas cotidianas.

Nesse sentido, se constitui em uma premissa o rompimento com pers-
pectivas de práticas curriculares ancoradas no paradigma da Ciência Mo-
derna, que trouxe para os espaços formativos escolares a fragmentação do 
conhecimento, nos ensinando a perceber o mundo em uma visão de totali-
dade que se define a partir da soma das partes. Assim, “superar essas perspec-
tivas numa prática formativa é, ao mesmo tempo, construir uma visão mais 
relacional das realidades e instituir a formação para um outro mundo, mais 
pontual e ampliadamente compreendido”. (MACEDO, 2011, p. 21)

Na nossa sociedade, geralmente relacionamos os processos educativos e 
formativos aos espaços escolares, legitimados como lócus de aprendizagem 
dos saberes científicos. Regidos por modelos pedagógicos, por currículos 
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instituídos, os professores exercem a função de ensinar os conhecimentos 
estabelecidos a priori como formativos. Diante disso, ficamos a pensar onde 
se situam os sujeitos da aprendizagem nesses processos? Como pensar em 
práticas formativas se destituímos os sujeitos da sua essência ontogenética, 
ou seja, um ser pronto para aprendizagens em um vir a ser  infindável em um 
processo  de  relação constante consigo e com os outros. 

Vale afirmar, que a formação, enquanto fenômeno-tema, não é proprieda-
de privada da pedagogia. A vida já tem a sua ‘formatividade’ (HONORÉ, 
1992), e em muitos contextos não pertencentes à tradição pedagógica a 
formação já se faz um fenômeno prioritário e pensado a partir da especi-
ficidade desses contextos. (MACEDO, 2012, p. 68)

A formação é, por assim dizer, uma experiência aprendente realizada por 
sujeitos sociais e culturalmente mediados. Esse raciocínio nos aproxima da 
ideia de que currículo e formação são inseparáveis e, por isso mesmo, não 
cabe pensarmos em “um currículo”, mas em currículos construídos em “expe
riênciaformação”singularizadas e socialmente referenciadas. 

A compreensão de currículo e formação como algo indissociável e inse-
parável parece nos trazer algumas compreensões sobre problemas de apren-
dizagens relatadas por professores de diferentes níveis de ensino. Geralmen-
te, realçamos que os alunos não se interessam e não aprendem os conteúdos 
previstos no currículo formal das instituições de ensino, mas não refletimos 
sobre a relação que estabelecem com os saberes e como deles se apropriam. 
Para Charlot (2000), aprender só faz sentido por referência à história do su-
jeito, às suas expectativas, referências e experiências, à concepção que tem 
da vida, às suas relações com os outros, à imagem que tem de si e à que quer 
dar de si aos outros.

Para o momento, inferimos que está na base da formação conceitual de 
atos de currículo o postulado da criação, no qual o sujeito em ato/criação/
atividade se constitui sujeito implicado da/na sua formação, uma experiên-
cia que é ao mesmo tempo singularizada e socialmente referenciada.  

A perspectiva advinda dos princípios filosóficos e epistemológicos dos 
atos de currículo é, para nós, extremamente instigante, desafiadora, uma vez 
que “explode” a lógica cartesiana de se pensar o currículo e de concretizá-lo 
na ação de transmissão dos conteúdos acadêmicos. Os atos de currículo nos 
mobilizam para outra lógica, a da vida-formação, ou seja, não se separa a “ex-
periênciaformação” dos sujeitos aprendentes da/na/com a vida, das apren-
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dizagens nos contextos formativos universitários. Nesse sentido, concorda-
mos com Barbosa (1998), quando diz que não se trata de abolir o domínio 
dos conteúdos próprios de cada área, mas se trata de perceber que a relação 
em si, é conteúdo por excelência, através do qual os demais conteúdos são 
trabalhados no sentido de se imbricarem num único processo de formação e 
expressão do sujeito. 

As “experiênciasformação” dos “sujeitosaprendentes” nas redes sociais, 
nas interações com as tecnologias de comunicação de massa, na leitura de 
gêneros textuais diversos, nas comunicações presenciais e a distância, enfim, 
no ato de se constituir sujeito sempre, é, na nossa compreensão, ato de cur-
rículo. Assim, os processos de interações síncronas e assíncronas são atos de 
currículo no contexto da cibercultura. Os estudantes, em sua maioria, são, 
cotidianamente, “sujeitosaprendentes” nos ciberespaços.

Situado brevemente o contexto, justificamos a construção desse traba-
lho em função da necessidade de aproximação teórico-prática da formação 
do pedagogo com o contexto da cibercultura. Incorpora-se, neste estudo, a 
proposição segundo a qual pensar a formação docente e discente nesse con-
texto implica na criação de atos de currículo que favoreçam a inserção das 
novas tecnologias da informação e comunicação em função da potencializa-
ção das aprendizagens. Parte-se do pressuposto de que os sujeitos constro-
em seu conhecimento, sua cultura, nas vivências cotidianas que estabelecem 
com os outros sujeitos, com a comunidade escolar, com as mídias, com e em 
redes educativas multirreferenciais.

A partir dessas premissas, faz-se necessário uma reflexão sobre a formação 
do pedagogo no contexto da cibercultura, uma vez que as transformações do 
conhecimento, associadas à complexidade e subjetividades dos espaços edu-
cacionais, demandam uma formação capaz de valorar, ao mesmo tempo, os 
aprendizados personalizados e o aprendizado cooperativo em rede. Antunes 
(2002) afirma que negar a evidência desse novo momento, dessa nova edu-
cação, é fechar os olhos para a internet, os ambientes virtuais de aprendiza-
gem, as novas tecnologias. É como ignorar que professores e alunos, sujeitos 
de cultura, situados em um mundo de informações em altíssima velocidade 
não participam ativamente dos ciberespaços construindo e transformando 
informações e conhecimento em interações síncronas e assíncronas.
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Por mares nunca antes navegados

A cultura contemporânea mediada pelo digital em rede, cibercultura, traduz 
formas de se estar no ciberespaço e nas cidades, com suas técnicas, práticas, 
atitudes, navegações, mas principalmente com tudo aquilo que é do huma-
no: valores e crenças. As expressões na internet são enunciações de nós mes-
mos, com todas as contradições presentes em nossa realidade. As tecnologias 
digitais em rede não são atores autônomos, separados da sociedade e da cul-
tura na qual estamos imersos, o ser humano não pode estar separado de seu 
ambiente material, por meio do qual atribui sentidos à sua vida cotidiana. 

As tecnologias digitais em rede, propiciadas pela transformação de áto-
mos em bits (NEGROPONTE, 1995), promovem mudanças na sociedade por 
meio do processo de digitalização, por meio de novas interfaces advindas de 
uma evolução informática e, principalmente, pela internet, conexão mun-
dial entre computadores. Com essas possibilidades de organizar os dados 
no ciberespaço, novas lógicas instauram-se como formas de estarmos em so-
ciedade, conectados em rede, “redes de interfaces abertas a novas conexões, 
imprevisíveis, que podem transformar radicalmente seu significado e uso”. 
(LÉVY, 1993, p. 102)

Segundo Santaella (2009), a internet hoje funciona por meio das cone-
xões e comunicações que se estabelecem em rede, e é nessa rede que novas 
relações se dão a cada momento. É nessa lógica, de comunicação plural, po-
tencializada pelas novas tecnologias digitais em rede, que diferentes formas 
de organização do pensamento se estabelecem, definindo posturas e intera-
ções próprias de uma realidade outra. 

Afetados pela cultura da mobilidade, jovens comunicam, via redes so-
ciais1, suas subjetividades, suas representações sobre a escola,2 professores 
e as relações hierárquicas ali estabelecidas. Dessa maneira, os softwares so-
ciais potencializam essa comunicação em rede, tornando-nos a um só tempo 
“prossumidores” de mídia. Compreender essa possibilidade como fenômeno 

1 O Facebook é uma rede social, na qual estabelecemos conexões, laços sociais, com cerca de 60 
milhões de usuários, segundo o site de estatísticas Socialbakers. Disponível em: <http://www.
socialbakers.com/facebook-statistics/>.

2 O Diário de Classe é um exemplo dessa representação. A página foi criada no Facebook por Isa-
dora Faber, estudante do 7º ano de uma escola municipal de Florianópolis, para postar vídeos, 
fotos e textos sobre as condições das atividades realizadas dentro da escola. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/DiariodeClasseSC?ref=ts&fref=ts>.
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da cibercultura, potencializada pela mobilidade e conectividade, é funda-
mental para compreender como agem estudantes “dentrofora”3 da escola e 
da universidade.

A expansão da comunicação móvel trouxe para dentro da sala de aula o 
celular como ícone da cultura juvenil contemporânea, através da dissemi-
nação do uso dos SMS por jovens de toda a parte do mundo, como forma 
de expressão de uma identidade. O uso do celular permite um movimento 
de proxemia, de estar junto, de coexistência social proposta por Maffesoli 
(2010) como socialidade. Nesse sentido, a cultura juvenil móvel está inseri-
da num contexto que caracteriza nosso tempo: a sociedade em rede (CAS-
TELLS, 2010), construindo efeitos na vida cotidiana.

A mobilidade, tendência internacional, como objeto de estudo de diver-
sas pesquisas, ainda encontra pouco espaço nas pesquisas nacionais, como 
aponta o artigo “Um panorama da pesquisa sobre aprendizagem móvel (m-
-learning)” (MULBERT; PEREIRA, 2011), apresentado no encontro anual 
da ABCiber, 2011, elaborado a partir da base de dados Scopus.4 No Brasil, 
somente sete artigos foram localizados na base, revelando que a aprendiza-
gem móvel ainda vem sendo pouco explorada no país enquanto campo de 
pesquisa.

Compreendemos a mobilidade e o uso dos dispositivos móveis, via tec-
nologias digitais em rede, como forma de potencializar a educação on-line, 
do ponto de vista de uma inclusão cibercultural (SILVA, 2010), para além 
da inclusão digital, uma vez que não é suficiente ter acesso às tecnologias 
digitais para estar imerso na cibercultura, é preciso de autoria para a cons-
trução de uma prática cibercidadã, que ocorre nos diversos “espaçostempos” 
da cidade, tornando-se interface de comunicação e cultura.

Ao abordar os usos e práticas pedagógicas a partir dos dispositivos móveis 
via tecnologias digitais em rede, o objeto de pesquisa que se colocou foi em 
que medida a mobilidade dada pelas redes telemáticas sem fio pode ser uti-
lizada no contexto da disciplina de Didática, entendendo que esse contexto 
se dá “dentrofora” da universidade, nos diversos “espaçostempos” da cidade.

3 Adotamos o uso da expressão “dentrofora” a partir do referencial teórico de Alves (2008), sobre 
as pesquisas nos/dos/com os cotidianos. A mesma concepção de não separação nos remete ao 
uso da expressão “dentrofora” para reforçarmos a ideia de que não podemos separar a vida co-
tidiana davida escolar.

4 Scopus é um banco de dados disponível na web com cerca de 18.000 títulos acadêmicos dispo-
níveis para consulta. Disponível em http:<//www.scopus.com/home.url>.
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As mudanças ocasionadas pelo digital em rede são essencialmente mu-
danças sociais, e nesse sentido coube pensar, também, de que forma, dentro 
do contexto da disciplina de Didática, investimos em práticas pedagógicas, 
aproximando universidade e cidade por meio das tecnologias digitais em 
rede. A organização do “espaçotempo” nos espaços formais de aprendizagem 
não combina com as demandas de aprendizagem contemporâneas, que exi-
gem um olhar pluridimensional para a constituição do currículo. 

Falta uma visão mais abrangente na produção e socialização de saberes e 
conhecimentos nos espaços de aprendizagem, sobretudo nas instituições 
formais. Tanto as escolas básicas quanto as instituições de ensino superior 
estão cada vez mais sendo questionadas neste século que se iniciou sob o 
signo emergente da ‘sociedade da informação’, da ‘sociedade em rede’, da 
‘era digital’ ou da ‘cibercultura’. (SANTOS, 2005, p. 24)

Buscamos em nossa pesquisa o diálogo permanente entre universidade, 
práticas pedagógicas, cidade e tecnologias digitais em rede, articulando sa-
beres que tecem a cotidianidade, trazendo à cena da pesquisa um questiona-
mento epistemológico, desafio constante. Vemos a emergência, em diversos 
contextos, de atividades (presenciais e/ou on-line), de cursos, atividades cul-
turais, artísticas, religiosas, esportivas, comunitárias, que ganham relevância 
social como práticas de construção do conhecimento.

Compreendemos assim que a educação vai além dos muros das insti-
tuições ditas educativas, ela se constitui em todos os “espaçostempos” que, 
potencializados pelas tecnologias digitais em rede, se tornam interface de 
comunicação, cultura e educação, fazendo emergir no contexto contempo-
râneo a noção de aprendizagem ubíqua.

Práticas Pedagógicas baseadas em  
aPrendizagem ubíqua

O conceito de aprendizagem ubíqua, pela ótica da aprendizagem, é com-
plexo, não podendo ser abordado apenas como uma variação da educação 
on-line decorrente dos usos dos dispositivos móveis ou como uma extensão 
da aprendizagem em sala de aula para outros “espaçostempos” de aprendiza-
gem. Segundo Traxler (2010), trata-se de um modo mais flexível de educação, 
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no qual o adjetivo móvel não está presente apenas como uma forma de qua-
lificar a aprendizagem. 

Em termos gerais, podemos associar à aprendizagem móvel o uso de al-
guns termos como “personalizada”, “espontânea”, “informal”, “pervasiva”, 
“localizada”, mas nenhum desses termos sozinho pode representar uma 
compreensão sobre o conceito de m-learning, uma vez que:

O termo móvel não é apenas uma qualificação para o intemporal conceito 
de aprendizagem, a aprendizagem móvel está emergindo como um con-
ceito inteiramente novo e distinto, junto a uma força de trabalho móvel 
e da sociedade conectada. Os dispositivos móveis criam não apenas novas 
formas de conhecimento e novas formas de acessá-lo, mas novas formas 
de fazer arte e de acessá-la, novas formas de comércio e atividades econô-
micas. Assim, a aprendizagem móvel não diz respeito somente à mobili-
dade ou à aprendizagem como pode ter se compreendido inicialmente, 
mas como parte de uma nova concepção da sociedade móvel. (TRAXTOR, 
2010, p. 14, tradução nossa)

Segundo Santaella (2011), a aprendizagem ubíqua é a aprendizagem dis-
ponível a qualquer momento, na qual qualquer curiosidade que se venha a 
ter pode ser saciada pelo acesso aos dispositivos móveis conectados em rede, 
fazendo com que essa informação se transforme em aprendizagem quando 
incorporada a outros usos. 

Nesse contexto de sociedade e cultura da mobilidade, temos o desafio 
de pensar novas práticas educativas, na medida em que a noção de espaço 
de aprendizagem hoje vai muito além daquela compreendida até aqui, como 
afirma Santos:

A noção de espaço de aprendizagem vai além dos limites do conceito de 
espaço/lugar. Com a emergência da ‘sociedade em rede’, novos espaços di-
gitais e virtuais de aprendizagem vêm se estabelecendo a partir do acesso 
e do uso criativo das novas tecnologias da comunicação e da informação. 
Novas relações com o saber vão se instituindo num processo híbrido entre 
o homem e máquina, tecendo teias complexas de relacionamentos com o 
mundo. (SANTOS, 2002, p. 121)

A partir dessa relação do homem com os dispositivos móveis e com o di-
gital em rede, criamos práticas pedagógicas com os estudantes de graduação 
em Pedagogia, na disciplina Didática, por meio da interface do software da 
mobilidade Facebook, criando o perfil CidadeEduca para registrar nossas 
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imersões no campo, dialogar com as noções e conceitos discutidos e apresen-
tados nos encontros presenciais, como uma forma de ampliar a sala de aula 
para além da sala de aula presencial, criando dispositivos para vivenciarmos 
de maneira formativa os espaços intersticiais.

Para isso, utilizamos nossos aparelhos de telefone celular para a aquisi-
ção de informação através de suas múltiplas funções: máquina fotográfica, 
televisão, tocador de música, receptor e emissor de e-mails, de mensagens via 
SMS, localizador geográfico etc. Entendemos que “o celular expressa a radi-
calização da convergência digital, transformando-se em um ‘teletudo’ para 
a gestão móvel e informacional do quotidiano. De media de contato inter-
-pessoal, o celular está se transformando em um media massivo.” (LEMOS, 
2004, p. 6)

a criação de atos de currículo baseados em 
aPrendizagem móvel: a metodologia da Pesquisa

Em nossa pesquisa, compreendemos que não podemos separar a discussão 
sobre formação de qualquer relação significativa com o currículo (MACE-
DO, 2011), assim, entendemos que para criar junto aos discentes atos de 
currículo atos de formação, precisamos partir de uma abordagem multirre-
ferencial (ARDOINO, 1998) na qual a ciência é entendida como mais uma 
referência.

Ao propor a noção de atos de currículo, Macedo (2011) busca inspiração 
na noção de ato em Bakhtin (2003) para afirmar que se trata de uma ação 
concreta, praticada por alguém situado. A noção de ato responsável está di-
retamente associada ao conteúdo desse ato, vinculado a um pensamento par-
ticipativo, como explica Macedo (2011, p. 46):

Ato, em Bakhtin, não se resume, portanto, nem a akt (ato puro simples), 
nem a tat (ação), do alemão filosófico. Bakhtin conjuga akt ao termo russo 
deiatel’nostpara significar ato/atividade. Assim, a experiência no mundo 
humano é sempre mediada pelo agir situado e avaliativo do sujeito, ao 
qual ele confere sentido a partir do mundo como materialidade concreta. 
O ato, portanto, postula, cria. 

Nesta perspectiva, compreendemos os atos de currículo criados na interfa-
ce cidade/universidade/ciberespaço, como atos situados, onde privilegiamos 
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o processo em que se constituíram e a responsabilização de todos envolvidos 
na criação de uma práxis curricular, a partir da experiência. (DEWEY, 2010)

Em nossa pesquisa, trazemos o currículo como obra aberta, a partir da 
noção cunhada por Macedo (2007) de atos de currículo, em consonância 
com uma abordagem multirreferencial do currículo, em contraposição a 
uma concepção monocultural, trazendo múltiplas referências na medida em 
que o currículo se constrói pelas ações dos praticantes culturais em forma-
ção, entendendo os atos de currículo como atos da vida, assim:

A potência práxica do conceito de atos de currículo vinculado à formação 
é, ao mesmo tempo, uma maneira de resolução epistemológica para com-
preendermos a relação profundamente implicada entre currículo e forma-
ção, bem como um modo de empoderar o processo de democratização do 
currículo, como uma experiência que pode ser singularizada e como um 
bem comum socialmente referenciado. (MACEDO, 2007, p. 35)

Essa noção de atos de currículo nos fala de um currículo como processo 
e não como produto, nos dá a dimensão de que as dinâmicas formativas se 
instituem no fazer cotidiano a partir de nossas relações configurando como 
“práxis epistemológico-formativa” (MACEDO, 2010, p. 98), que se realiza 
por meio da experiência e sua temporalidade.

A partir da abordagem multirreferencial, criamos atos de currículo ar-
ticulados aos usos dos dispositivos móveis e do digital em rede abordando 
os processos de formação em múltiplos “espaçostempos”, compreendendo 
o currículo como “espaçotempo” de criação de saberes, superando a lógica 
de que o conhecimento se constrói de forma ordenada e linear, valorizando 
um saber único. Trazemos assim um dos “espaçostempos” no qual a pesquisa 
aconteceu, a visita à exposição File Rio 2012, no Oi Futuro Flamengo, fa-
zendo um recorte no contexto maior de nossa pesquisa, a interface cidade/
universidade/ciberespaço.

“esPaçostemPos”multirreferenciais de 
“aPrendizagemensino”: file rio 2012

Compreendendo o espaço do Oi Futuro como mais um “espaçotempo” de 
“aprendizagemensino”, começamos nossa visita, que por se tratar de um gru-
po grande, acabou sendo guiada. O grupo começou um pouco tímido, sem 
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saber ao certo se participava das explicações do guia ou se usava o celular 
para registrar as imagens, postando no perfil CidadeEduca, no Facebook,  
suas impressões sobre cada ambiente visitado.

A ambientação do espaço, a partir de instalações interativas, rapidamen-
te fez com que os estudantes tivessem uma intimidade com os artefatos, re-
configurando suas movimentações e a relação com o celular, pois estavam 
fotografando, twittando e usando o perfil CidadeEduca ao mesmo tempo 
em que interagiam com as obras, vivenciando uma experiência ubíqua.

A primeira interação se deu com a obra PleaseSmile, de HyeYeon Nam,5 
uma obra com cinco braços robóticos em forma de mão que se movimentam 
de acordo com a expressão facial do visitante. quando alguém sorri, os bra-
ços acenam com as mãos para essa pessoa.

figura 1 – Foto da obra PleaseSmile, tirada com dispositivo móvel no  

Oi Futuro Flamengo

Fonte: Arquivo pessoal de Aline Weber.

Em seguida, tivemos contato com a obra de Karina Smigla-Bobinski,6 
ADA, um globo transparente, cheio de hélio, que lembra uma membrana, 
com pontas de carvão que marcam a parede conforme a movimentamos. 

5 Página pessoal da artista digital HyeYeon Nam. É designer de interação e artista de mídia digital, 
trabalha com instalações robóticas. Disponível em: http:<//www.hynam.org/>.

6 Página pessoal da artista plástica que desenvolve projetos de arte interativa.  Disponível em: 
<http://www.smigla-bobinski.com/english/works/index.html.>.



Formação docente e discente na cibercultura 155

Nessa obra, os movimentos do corpo fazem com que a noção de interativi-
dade esteja presente tanto no ato do interlocutor quanto na criação que se 
forma na parede e no teto, pois ao movimentar a bolha, criamos desenhos 
próprios que emergem de nosso movimento corporal. Assim, o que é a obra? 
ADA ou o desenho na parede? Ou os dois? 

Essa pergunta nos remete à interatividade, dada pela intervenção dos 
praticantes culturais na obra, tal qual a ideia trazida por Silva (2000), ao 
apresentar a obra Parangolé, de Oiticica, como nos explica:

O Parangolé rompe com o modelo comunicacional baseado na transmis-
são. Ele é pura proposição à participação ativa do ‘espectador’ – termo que 
se torna inadequado, obsoleto. Trata-se de participação sensório-corporal 
e semântica e não de participação mecânica. Oiticica quer a intervenção 
física na obra de arte e não apenas contemplação imaginal separada da 
proposição. O fruidor da arte é solicitado à ‘completação’ dos significados 
propostos no Parangolé. E as proposições são abertas, o que significa con-
vite à co-criação da obra. (SILVA, 2000, p. 6)

figura 2 – Foto da obra ADA tirada com dispositivo móvel no Oi Futuro Flamengo

Fonte: Arquivo pessoal de Aline Weber.
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O espaço seguinte continha as machnimas, que apresentavam narrativas, 
clipes musicais e paródias exibidos em televisores organizados numa sequ-
ência. Os tablets exibiam aplicativos com propostas alternativas de interpre-
tação do real e jogos de raciocínio. 

figura 3 – Foto das machnimas tirada com dispositivo móvel no Oi Futuro Flamengo

Fonte: Arquivo pessoal de Aline Weber.
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figura 4 – Foto dos tablets tirada com dispositivo móvel no Oi Futuro Flamengo

Fonte: Arquivo pessoal de Aline Weber.

Os tablets, como vemos na imagem da Figura 3, estavam presos, fixos a 
uma bancada, fazendo com que o visitante ficasse preso a um determinado 
espaço ao fazer uso do tablet. Aqui, mesmo com a possibilidade de mobilida-
de proporcionada pelo tablet, os estudantes e demais visitantes o utilizam na 
mesma lógica da utilização do desktop, não podendo circular pelo ambiente 
do Oi Futuro fazendo uso do artefato, o que entendemos, poderia propor-
cionar outra experiência ao praticante cultural.

Ao longo da visita, deixamos nossos rastros no ciberespaço através do uso 
do Facebook e Twitter. Com o CidadeEduca buscamos vivenciar os proces-
sos multirreferenciais de “aprendizagemensino” na medida em que aprende-
mos nos diversos “espaçostempos” da cidade mediados por uma diversidade 
de artefatos culturais, principalmente pelo digital em rede. 

Nesse contexto, a visita à exposição File Rio 2012 foi a criação de um ato 
de currículo dado na interface universidade/cidade/ciberespaço, compre-
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endendo o processo “ensinoaprendizagem” como uma experiência cultural, 
potencializada pelo digital em rede. 

A mobilidade, ubiquidade e conectividade, nesse contexto, viabilizaram a 
aprendizagem com o outro, as interações dialógicas e, principalmente, possi-
bilitou ao praticante o autorizar-se constantemente a narrar-explorar-criar.
(MACEDO, 2007, p. 142) Essa narrativa-exploração-criação deu-se com a 
utilização do telefone celular, através do qual foi possível registrar imagens, 
vídeos, narrativas em áudio, divulgar, de forma síncrona, por meio do Face-
book na página do CidadeEduca, cada momento vivenciado por nós, dispo-
nibilizando informações para serem reutilizadas por outros praticantes não 
presentes fisicamente e por nós mesmos, de forma assíncrona no Facebook.

 O celular é o dispositivo móvel mais utilizado, havendo mais usuá-
rios de celular que internauta, um equipamento que exerce múltiplas fun-
ções: máquina fotográfica, televisão, tocador de música, receptor e emissor 
de e-mails, de mensagens via SMS, localizador geográfico etc. Assim, o ce-
lular expressa uma possibilidade de convergência digital, transformando-se 
em um artefato para a gestão móvel e informacional do cotidiano. 

Ao utilizar o telefone celular na visita à exposição Rio File 2012, bus-
camos mobilizar competências que emergem com o desenvolvimento das 
tecnologias digitais em rede, propiciando novas formas de interação social e, 
sobretudo, de aprendizagem. No contexto contemporâneo, compreendemos 
que a aquisição de informação, conhecimento e a aprendizagem se dão de 
formas distintas das de outros tempos, dadas principalmente pela colabora-
ção, interação e conexão. 

A partir dessa visita ao Oi Futuro, a pesquisa-formação passa a ter outro 
sentido para o grupo, o que fica claro pela participação e envolvimento dos 
estudantes com o ambiente CidadeEduca, na medida em que passam a fazer 
postagens, comentários e propor discussões sobre as questões que envolvem 
a cidade, a universidade e o ciberespaço para além das provocações feitas por 
mim. O ambiente, nesse sentido, passa a ser o ambiente do grupo de estudan-
tes da turma da Didática, constituindo-se efetivamente como currículo em 
permanente criação.
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figura 5 – Página do CidadeEduca no Facebook

Fonte: CidadeEduca.

O uso do celular em nossa pesquisa-formação foi compreendido como 
um componente ativo nos processos sociais e de aprendizagem que buscou 
investigar que atos de currículo e práticas pedagógicas puderam ser cria-
das junto aos alunos da disciplina de Didática, da licenciatura de Pedagogia 
numa universidade do Rio de Janeiro, fazendo dialogar os “espaçostempos” 
da cidade por meio das tecnologias digitais em rede, via dispositivos móveis. 
Nesse sentido, toda a nossa práxis curricular esteve implicada com o uso do 
celular, convergindo para o que Santaella (2011) denomina de aprendizagem 
ubíqua, aquela disponível a qualquer momento, não restrita apenas ao uni-
verso da educação guttenberguiana.

A abordagem multirreferencial, para a pesquisa-formação, no contexto 
da formação universitária, cria condições para a articulação de diferentes 
saberes, num processo que valoriza os princípios da colaboração, interati-
vidade, criação de atos de currículo, fazendo com que os estudantes criem 
conhecimento ao mesmo tempo em que constroem sua identidade e atuam 
na sociedade de modo ativo. Nesse cenário sociotécnico, compreendemos 
que a disciplina Didática prescinde de uma análise crítica sobre os desafios 
postos à docência pelos usos do celular, muito mais num movimento que 
narra novas possibilidades do que a definição de regras para esses usos. 
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É nessa perspectiva que trazemos a discussão abaixo, anunciando o celu-
lar como uma “tendência” na sala de aula:

figura 6 – Debate via Facebook

Font e: CidadeEduca.

Mais que uma tendência em sala de aula, consideramos o celular como 
o artefato cultural que faz convergir, por meio da comunicação móvel, os 
pontos de encontro entre os espaços físicos e os espaços digitais, dando ori-
gem aos “espaços intersticiais”, “como uma metáfora capaz de caracterizar as 
múltiplas faces das mudanças mais recentes no mundo da comunicação e da 
cultura”. (SANTAELLA, 2010, p. 122)

Dessa relação estabelecida pela interface cidade/ciberespaço/universida-
de emergem os espaços intersticiais (SANTAELLA, 2010, p. 99), “misturas 
inextricáveis entre os espaços físicos e o ciberespaço, possibilitadas pelas mí-
dias móveis”, criando ambientes em que possamos estar conectados através 
de dispositivos móveis, carregando conosco a internet.

Concordamos com Santaella (2007) que não há como falarmos em me-
diações sem nos determos ao fato de que não há mediação sem signo:
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São os signos, as linguagens que abrem, à sua maneira, as portas de acesso ao 
que chamamos de realidade. No coração, no âmago, no cerne de quaisquer 
mediações – culturais, tecnológicas, midiáticas – está a linguagem, é justa-
mente a linguagem, camada processual mediadora, que revela, vela, desvela 
para nós o mundo, é o que nos constitui como humanos. (SANTAELLA, 
2007, p. 189)

É no entrelaçamento entre as linguagens e aquilo que lhes dá suporte 
que significamos a mediação do celular no contexto de nossa pesquisa-for-
mação. Por meio dessa tecnologia da conexão continuada (SANTAELLA, 
2007), também uma tecnologia de linguagem, foi possível a nossa comuni-
cação com/nos “espaçostempos” da cidade pela conexão dos espaços físicos 
e dos espaços digitais, criando e compartilhando informações e conteúdos, 
disponibilizados no ambiente do CidadeEduca.

Os “espaçostempos”multirreferenciais de “aprendizagemensino” em nos-
sa pesquisa constituíram-se essencialmente pela mediação do digital em rede, 
pela tentativa constante em criar atos de currículo que, implicados com o 
processo de formação, contribuíram para o incremento de uma inteligência 
coletiva, na medida em que:

A inteligência coletiva só tem início com a cultura e cresce com ela. Pensa-
mos, é claro, com ideias, línguas, tecnologias cognitivas recebidas de uma 
comunidade. Mas a inteligência culturalmente constituída não é mais fixa 
ou programada como a do cupinzeiro ou a da colmeia. Por meio de trans-
missão, invenção e esquecimento, o patrimônio comum passa pela respon-
sabilidade de cada um. A inteligência do todo não resulta mais mecanica-
mente de atos cegos e automáticos, pois é o pensamento das pessoas que 
pereniza, inventa e põe em movimento o pensamento da sociedade. [...] Esse 
projeto convoca um novo humanismo que inclui e amplia o ‘conhece-te a 
ti mesmo’ para um ‘aprendamos a nos conhecer para pensar juntos’, e que 
generaliza o ‘penso, logo existo’ em um ‘formamos uma inteligência coleti-
va’, logo existimos eminentemente como ‘comunidade’. (LÉVY, 2010, p. 32)

O compartilhamento de nossos atos de currículo se deu na interface ci-
dade/universidade/ciberespaço, sendo este último o “espaço móvel das inte-
rações entre conhecimentos e conhecedores de coletivos inteligentes dester-
ritorializados”. (LÉVY, 2010, p. 30)

Assim, ao refletirmos sobre qual o papel dos dispositivos móveis e do 
digital em rede nas experiências com os “espaçostempos”multirreferenciais 
de “aprendizagemensino”, ousamos responder a essa questão afirmando que 
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o ciberespaço é o espaço móvel das interações entre os praticantes culturais 
e seus conhecimentos, implicando cada um e a todos nesse espaço do saber. 

alguns achados e Possíveis PersPectivas

Na hodiernidade da conexão constante, nossa experiência de espaço é 
também ressignificada pelo sentido social das interfaces de comunicação, 
definidas culturalmente pelos seus usos. Vemos assim um redimensiona-
mento da dimensão “espaçotemporal” pelo descolamento do acesso aos es-
paços digitais via desktop, criando uma relação mais dinâmica com a cidade 
através dos espaços intersticiais, dando forma a essa nova noção de espaço. 

A utilização do telefone celular para a criação de atos de currículo na 
interface cidade/universidade/ciberespaço aponta para o desenvolvimento 
com o grupo de estudantes de competências que emergem com os usos das 
tecnologias digitais em rede, propiciando novas formas de interação social 
e, sobretudo, de “aprendizagemensino”. No contexto contemporâneo, obser-
vamos que a aquisição de informação, conhecimento e a “aprendizagemen-
sino” se dão de formas distintas das de outros tempos, dadas principalmente 
pela colaboração, interação e conexão. 

No que diz respeito à formação dos discentes/docentes de Didática, te-
mos que o uso do celular na interface cidade/universidade/ciberespaço per-
mitiu o desenvolvimento de habilidades e competências mais flexíveis para 
a gestão do conhecimento, uma vez que o uso do dispositivo móvel permite 
que o docente/discente direcione o“aprenderensinar”, buscando aquilo que 
é pertinente ao contexto ou à situação, no momento mais oportuno.

Observamos também que o uso do celular na criação de atos de currículo 
permitiu um processo “aprendizagemensino” menos unilateral, promoven-
do práticas pedagógicas mais colaborativas, incluindo o compartilhamento 
do próprio artefato quando a conexão não era disponível para todos. A ex-
periência com o celular nos remete também à práticas pedagógicas em que o 
saber fazer balizado pela exigência de certas habilidades cria uma maior au-
tonomia nos estudantes, colocando-os como protagonistas desse processo.

As experiências com a aprendizagem móvel e ubíqua nos remetem ao 
fato de que precisamos buscar alternativas para a aquisição de habilidades 
que correspondam às necessidades diretas dos educandos, preparando-os 
para um mundo rico em informação. Como a quantidade de informação dis-
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ponível na internet cresce, é cada vez mais importante para os praticantes 
culturais desenvolverem habilidades para o reconhecimento de informações 
relevantes e precisas. Eles devem ser capazes de identificar os padrões e as 
relações entre fatos e uma variedade crescente de recursos. quando o co-
nhecimento é abundante, a avaliação rápida de conhecimento é importante, 
além disso, a relevância e a pertinência das informações podem ser desloca-
das como outra informação disponível.

O processo de “aprendizagemensino” móvel é fundamentalmente social, 
ou seja, envolve contato e comunicação na medida em que os estudantes 
podem ter acesso imediato e permanente à informação, deslocando do pro-
fessor a figura de principal provedor da informação. O potencial da apren-
dizagem móvel não está, então, no ato de consumir ideias, mas de criá-las e 
recriá-las, contribuindo para uma inteligência coletiva.

Podemos afirmar então que do ponto de vista da educação, a educação 
móvel cria escolhas, novas oportunidades se abrem, possibilidades além do 
ou isto ou aquilo, podemos dizer possibilidades disto e daquilo também.  
Conhecer, nesse sentido, ter uma experiência em aprendizagem móvel, pro-
porciona liberdade para que esses estudantes, ao estarem em contato direto 
com a educação básica, possam criar também outros atos de currículo.

Assim, a criação de práticas pedagógicas baseadas em educação móvel, na 
perspectiva da mobilidade, conectividade e ubiquidade, dentro do contexto 
da disciplina Didática, no curso de Pedagogia da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ), revela a potencialidade para a educação, dos dis-
positivos móveis e do digital em rede. Tal potência é vista não como forma 
de substituição da aprendizagem formal, mas como compreensão da prática 
pedagógica articulada a uma prática social, datada e situada como uma pro-
dução histórica e cultural.

Ao longo das atividades realizadas, observamos a mudança de relação dos 
estudantes com o telefone celular, ampliando uma noção inicial de instru-
mento de comunicação para um instrumento de criação de comunicação e 
cultura, que afeta de modo significativo os “espaçostempos” em que vive-
mos, principalmente pela possibilidade de habitarmos os espaços digitais 
sem nos deslocarmos dos espaços físicos.

Destacamos então que a proliferação de artefatos culturais e do digital 
em rede favorece a aprendizagem em comunidade, a inteligência coletiva 
(LÉVY, 1998), e demanda novos olhares para os praticantes, principalmente 
no que diz respeito às práticas pedagógicas “dentrofora” da escola e da uni-
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versidade. A mobilização de competências necessárias a esse novo cenário 
sociotécnico deve permitir que a aprendizagem aconteça ao longo da vida 
cotidiana, para além da aquisição de um conteúdo estático e sem significado. 

Criar as ambiências para a mobilização dessas competências é pensar 
concretamente em situações que, a partir da experiência formadora, seja 
possível incorporar atualizações ao conhecimento já adquirido, ora gerando 
novos conhecimentos, ora incorporando-os aos conhecimentos já existen-
tes. Essas ambiências traduziram-se em atividades “dentrofora” da universi-
dade, integradas aos usos de softwares da mobilidade, via celular. 

A mobilidade ubíqua, associada a outras práticas formativas no contexto 
da formação inicial do curso de Pedagogia, evidencia outro “espaçotempo” 
da sala de aula, muito além da fronteira física da sala de aula presencial.  
Na cibercultura, docente e discente – praticantes culturais – criam e cocriam 
as práticas pedagógicas em um constante devir, onde o currículo e o pro-
grama prescrito são a bússola que os conduzirão para mares nunca antes 
navegados.
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a educaÇÃo escolar enquanto  
rede de actantes

Cristiane Porto 
Kaio Eduardo de Jesus Oliveira 
Edvaldo Souza Couto

introdução: entre suJeito-obJeto

Certa oposição entre homem e tecnologia, sujeito e objeto não é recente, 
mas é atual. Ela está engendrada a um processo histórico e cultural de puri-
ficação e endeusamento do homem, como ser transcendente e dominante de 
tudo. No entanto, é preciso rever esses dualismos e construir novas percep-
ções quanto ao que se entende por social, sociedade, sociabilidade e todo um 
conjunto de processos relacionados.

Popularmente, entende-se por sujeito o mesmo que sujeito transcenden-
tal. O sujeito transcendental é aquele que ou constrói seu mundo, partindo 
de pressuposições hierarquizadas, ou o concebe puro, simples e isolado. Não 
é preciso esperar pela crítica mais aprofundada para se descobrir que este 
sujeito transcendental, constitutivo de toda experiência de conteúdo é abs-
tração do homem vivo e individual. 

Toda essa argumentação evidencia que a separação entre sujeito e objeto 
não é natural, ao contrário, é uma invenção cultural. Já que desde o surgi-
mento da humanidade, a relação entre indivíduos tem sido mediada pela 
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técnica, ou tekhné, para a realização de atividades cotidianas e a existência 
do ser humano só se consolidou graças à técnica. Nesse sentido, as relações 
sociais não podem ser compreendidas simplesmente pela transcendência do 
sujeito, já que só existe imanência dele.

Nesse contexto, nosso ponto de partida para o desenvolvimento dessa 
discussão são as relações que se estabelecem na educação formal, especial-
mente, dentro do ambiente da escola, visto que esta instituição se consoli-
dou durante muito tempo como dispositivo de produção de significados, 
subjetividades e de organização social. Entretanto, por essência, dentro das 
relações sociais escolares, assim como fora dela, sujeito e indivíduo são sem-
pre entendidos de forma hierárquica, nas quais o objeto/tecnologia é sempre 
passivo a ação humana.

Por mais que a constituição dos primeiros grupos escolares e da escola 
como um todo só tenha sido possível graças ao desenvolvimento de uma sé-
rie de artefatos, eles ainda são compreendidos a partir do separatismo. Nesse 
sentido, é importante entender o que eles representam e não simplesmente 
o que são nessa rede de articulações. 

Essa dicotomia tem afetado o processo de ensino-aprendizagem e ten-
cionado questões como: as concepções de que o aluno é uma tábula rasa e o 
professor detentor do saber; a escola é o único local de aprendizagem e toda 
e qualquer aprendizagem fora dela é desconsiderada e não é válida.

Para nos debruçarmos sobre esta questão, nos pautamos na Teoria Ator-
-Rede (TAR), articulada a partir de 1980 no âmbito da Ciência e Tecnologia.  
A TAR parte do pressuposto que humanos e não humanos se complementam 
em uma mesma rede de associações. Nesse sentido, as relações sociais não se 
dão somente pela relação direta de indivíduos, mas por meio de uma rede he-
terogênea constituída por intermédio da mediação entre sujeitos e objetos.

As questões levantadas anteriormente, assim como a problemática apre-
sentada, elucidam o objetivo geral deste estudo: discutir qual o lugar dos 
objetos na constituição da educação escolar a partir da Teoria Ator-Rede.

Na articulação deste texto, em um primeiro momento, é feito uma ex-
planação teórico-metodológica que caracteriza a educação e a escola a partir 
da relação entre humanos e não humanos, desde a incorporação histórica 
dos objetos técnicos na escola até a fase atual da educação na cibercultura. 
Em um segundo momento, caracterizamos a TAR, ressaltando sua epistemo-
logia, suas bases de aplicação e seus principais conceitos. O estudo conclui 
que, sem uma completa simbiose entre humanos e não humanos, em especial 
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na cibercultura, não se constrói conhecimento e não se desenvolvem rela-
ções de ensino-aprendizagem.

a educação como rede sociotécnica:  
do individual ao coletivo

Na minha escola primária, eu não fui nunca uma aluna da frente. A es-
cola tinha bancos compridos sem encostos, afastados da parede porque a 
mestra não aceitava que a criança recostasse. Nessa escola, fui sempre do 
banco das mais atrasadas, sempre! Tive muita dificuldade para aprender, 
ou a escola não me servia, ou eu não servia para a escola, até hoje não de-
fini muito bem [...] De modo que eu ia ficando no banco das atrasadas até 
não sei quando. Um dia aprendi alguma coisa e fui passando para o banco 
da frente com muito vagar, muita demora, muito esforço. (CORALINA, 
1981, p. 142)

Esse depoimento de Cora Coralina, poetisa brasileira, evidencia de forma 
simples e rica a presença marcante do “banco”, objeto técnico, na construção 
do seu imaginário escolar. Embora o sentido de “banco” seja apresentado de 
forma conotativa e também denotativa, traz à tona a importância daquele 
artefato na lembrança de escola da autora. Com isso, é preciso repensar as 
“verdades” postas, retirar os véus da questão e destacar o lugar e a importân-
cia dos objetos técnicos na invenção e na consolidação da instituição escolar.

Para isso, é preciso compreender a inserção dos objetos, como tecnologia 
de época, na sala de aula e nos processos educativos da escola. Pois, embora 
em muitas situações eles tenham sido tratados como simples coadjuvantes 
desse processo associativo formado na escola, em diversas situações foram 
protagonistas e possibilitaram a realização de inúmeras tarefas.

Foi no final do século XIX que o uso do quadro-negro e outros objetos 
instalaram-se nas escolas. Eles começaram a ocupar um espaço central na 
sala de aula e, paulatinamente, consolidam-se os sistemas públicos de instru-
ção elementar. A partir daí, crescem as exigências de um mínimo de mobili-
ário e material escolar.

Nessa época, a ardósia, uma espécie de ancestral do quadro-negro, passa 
a compor o material escolar do aluno, sendo o principal instrumento de tra-
balho em meados do século XIX, antes da difusão do uso do quadro-negro 
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e do caderno escolar. Barra (2001) conta que Heinrich Pestallozzi teria sido 
o responsável pela introdução da ardósia nas escolas primárias da Suíça.  
Os diretores das escolas mútuas teriam preconizado e difundido o emprego 
escolar da ardósia.

O desenvolvimento e inserção dos materiais escolares estão ligados 
progressivamente ao aperfeiçoamento dos métodos de ensino. Como afir-
ma Barra (2001, p. 16), “o quadro-negro teria surgido entre o final do sécu-
lo XVIII e o início do século XIX”. O método de ensino mútuo/monitorial 
inaugura uma arquitetura do espaço escolar nesse período, a partir daí o 
mobiliário e o material passam a ser necessários para o sucesso do método.

Apesar do desenvolvimento do método mútuo, as vantagens do uso do 
quadro-negro residiam na possibilidade do professor utilizar-se dessa tec-
nologia para o ensino simultâneo das primeiras lições de leitura e escrita.  
O quadro-negro para o professor e a lousa para o aluno eram meios pelos 
quais seria conhecido o alfabeto e seriam desenhadas as letras. Além disso, 
era uma excelente forma de ensinar em pouco tempo a ler e escrever.

O estabelecimento do método simultâneo se torna possível com a pro-
dução de materiais didático-pedagógicos, como livros e cadernos, para os 
alunos e a disseminação de materiais como o ‘quadro-negro’, que possibi-
litam ao professor fazer com que os diversos grupos ficassem ocupados ao 
mesmo tempo. (FARIA FILHO, 2000, p. 142)

À medida que se introduz o método simultâneo, o quadro-negro assu-
me o seu lugar privilegiado na sala de aula, junto com os murais, os mapas, 
o abecedário, e outros objetos. Com as discussões sobre um novo método, 
o intuitivo, ampliam-se os recursos materiais como auxiliares do processo 
ensino-aprendizagem.

Vidal (2000) comenta que nesse período o desenvolvimento dos mate-
riais escolares, mais especificamente os relacionados ao ensino da escrita, 
resumiam-se à disseminação das carteiras importadas. Essas eram adaptadas 
à estatura do aluno e fixas ao chão para evitar mobilidade, e também o uso 
de ardósias para a aprendizagem inicial do escrever.

Barra (2001) explica que a criação do quadro-negro marcaria o vínculo, 
principalmente entre método (ensino simultâneo) e material (quadro-ne-
gro). Porém, a relação entre material e método deve ser considerada, espe-
cialmente, quando se constata a rapidez com que se deu a apropriação dos 
materiais didáticos pelas práticas escolares.
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O avanço tecnológico ao longo dos anos, caracterizado hoje pela popu-
larização dos dispositivos e serviços de mobilidade, tornaram a interação 
mediada pela tecnologia cada vez mais prática e constante no que se tem 
chamado de cibercultura. 

A cibercultura, segundo Edmea Santos (2011), é a cultura contemporâ-
nea, mediada pelas tecnologias digitais em rede. Essa incorporação de obje-
tos na escola tem se intensificado, com inserção e desenvolvimento de pro-
jetos e programas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para a 
escola. Assim, é importante pensar a continuidade dessa transformação dos 
objetos técnicos que não são mais analógicos e mecânicos, mas ganham cada 
vez mais capacidades infocomunicacionais.

Em uma sociedade onde os novos dispositivos tecnológicos assumem um 
papel principal na vida do indivíduo, é necessário repensar não apenas o 
modo de redimensionar práticas educacionais, mas também a composição 
dos ambientes escolares. Torna-se imprescindível que a figura do professor 
se aproprie ainda mais das tecnologias, sejam elas infocomunicacionais ou 
não, visando rever sua prática e compreensão de uma mudança que não é 
pontual, mas que acontece a todo o momento, redefinido papéis e novas 
formas de pensar. 

Essas reflexões evidenciam a presença dos objetos na construção e con-
solidação da escola. Todavia, apesar deles terem mediado esse processo, sem-
pre foram tratados como meros coadjuvantes e atualmente ainda são, apesar 
de terem se difundido e ganhado novas funções na cibercultura. Nesse sen-
tido, é preciso quebrar essa abordagem determinista e utilitarista de ver as 
tecnologias/objetos apenas como extensões do corpo humano.

O que buscamos ressaltar aqui é que, 

[…] o espaço escolar é desde sempre um espaço artificial, desde sempre um 
espaço constituído dos mais diversos objetos e um espaço que se constitui, 
a cada dia, como um espaço preenchido por novos objetos infocomunica-
cionais. As coisas não revelam facilmente os seus segredos e, em muitos 
casos, não prestamos muito atenção a elas, em movimentos modernos de 
purificação e separação (natureza-cultura, sujeito-objeto, mídia-comuni-
cação). (LEMOS, 2013b, p. 1)

A mediação com não humanos é parte constitutiva do humano, mas a 
“Constituição” da modernidade tentou nos fazer esquecer isso, insistindo na 
separação e na purificação dos híbridos em “sujeitos e objetos” (LATOUR, 
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1994), saltando a estrutura para a interação individual sem dar atenção às 
mediações, às redes que se formam antes de ir de um ponto a outro.

A esse respeito, Latour (1994, p. 42) argumenta: 

Por crer na separação total dos humanos e dos não-humanos, e por simul-
taneamente anular esta separação, a Constituição tornou os modernos 
invencíveis. [...] À esquerda, as coisas em si; à direita, a sociedade livre dos 
sujeitos falantes e pensantes. Tudo acontece no meio, tudo transita entre 
as duas, tudo ocorre por mediação, por tradução e por redes, mas este lu-
gar não existe, não ocorre. É o impensado, o impensável dos modernos.

Nesse contexto, Simondon (2007) afirma que a oposição entre a cultura 
e a técnica, entre o homem e o objeto, é falsa e sem fundamento; ela esconde 
apenas ignorância ou ressentimento. Ela mascara atrás de um humanismo 
fácil uma realidade rica em esforços humanos e em forças naturais e que 
constitui o mundo dos objetos técnicos, mediadores entre a natureza e o 
homem. (COUTO, 2007)

Partindo desta premissa, André Lemos (2013b) comenta que na comuni-
cação e na educação esse parece ser um dos principais dogmas: o sujeito de 
um lado, as mídias e tecnologias do outro. 

É preciso entender que a configuração da escola e dos ambientes de 
aprendizagem são sempre híbridos, pois são formados naturalmente pela as-
sociação entre indivíduos e tecnologias/objetos. Ou seja, desde sua origem e, 
principalmente, hoje, com as tecnologias digitais e os objetos infocomuni-
cacionais e não pela separação hierarquizada destes em sujeito dono da ação 
e objeto inerte. Aqui, entendemos híbrido como miscigenação, aquilo que é 
originário de duas espécies diferentes, mas que se complementam em uma 
simbiose. (SANTAELLA, 2008)

Assim, Lemos (2013b) define que o ambiente escolar é um híbrido de 
instrumentos educacionais e disciplinares desde sempre (salas, laboratórios, 
equipamentos, regras de conduta, rituais cotidianos e filas, cadernetas es-
colares e boletins de notas etc.). Portanto, não podemos separar humanos 
e não humanos no espaço escolar. Temos, ao contrário, que revelá-los nas 
controvérsias.

Fenwick e Edwards (2010, p. 5) apontam para essa importância material 
e sociotécnica dos objetos na consolidação da escola: 

Giz e livros didáticos, testes e bancos de dados, carteiras de estudante, 
equipamentos de playground, mesas, boletins... : a educação poderia ser 
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descrita como um conjunto de coisas materiais ou artefatos que estão con-
tinuamente distribuídos, geridos e empregados. Os centros pedagógicos 
são constantemente mediados por coisas materiais. Encontros pedagógi-
cos mudam radicalmente quando as coisas mudam, por exemplo, quando 
uma apresentação é feita em PowerPoint e não por livro didático, ou em 
uma viagem de campo, ou quando mesas e cadeiras são retiradas para ativi-
dades de aprendizagem para explorar a democracia ou os relacionamentos.

Retiremos esses objetos do seu cotidiano e vejamos se ele ainda faz senti-
do. Retiremos os objetos, as mídias, as tecnologias da escola e dos ambientes 
educacionais e vejamos se o processo de ensino-aprendizagem ainda é o mes-
mo. Não é o espaço de aprendizagem esse híbrido (constituído por múltiplas 
mediações – redes), um artefato construído para abrigar um tipo de discurso 
no qual, retirando os não humanos, ele perderia sentido? (LEMOS, 2013b) 
quanto mais nos proibimos de pensar os híbridos, mais seu cruzamento se 
torna possível; este é o paradoxo dos modernos. (LATOUR, 1994)

Podemos afirmar que não existe de fato oposição entre cultura (humani-
dade) e técnica (desumanizadora), e sim, complementariedade, e a educação 
como produto e produtora da cultura humana faz parte dessa associação. 
Malmanm (2010) evidencia a importância dos não humanos para a educação 
quando esclarece que os elementos não humanos na produção de novos ar-
tefatos e conhecimento não podem ser desconsiderados, independentes da 
área. Na educação, isso vale para a implementaçãodas normalizações curri-
culares e transposições didáticas que geram materiais didáticos, projetos de 
cursos, planos de ensino, planos de aula etc.

Se a escola é produzida pela relação entre humanos e não humanos, 
como evidenciado, o conhecimento também é fruto dessa associação híbri-
da. Malmanm (2010, p. 2) explica que “o conhecimento não é fruto de ações 
místicas, mas resulta de um esforço concentrado de humanos e não huma-
nos agenciados nas mais diversas áreas do conhecimento”.

Para sermos fiéis à Teoria Ator-Rede, na abordagem das aprendizagens, 
entendemos que cada sujeito tem suas aprendizagens ligadas a uma rede que 
lhes dá sustentação e que se origina em vários coletivos. (MELO, 2011) Um 
sujeito desarticulado é alguém que, não importa o que os outros digam ou 
façam, sempre sente, age e fala a mesma coisa. Já um sujeito articulado é al-
guém que aprende a ser afetado pelos outros, não por si próprio. (LATOUR, 
2002)
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Nesse sentido, em meio ao estágio atual da cibercultura, época de comu-
nicação dos objetos, de relação, cada vez mais intrínseca entre humanos e 
TIC, é preciso revelar as associações em uma mesma simetria. “Essa simetria 
não é ética (coisas valem o mesmo que humanos), mas analíticas (coisas nos 
fazem fazer coisas e têm implicações importantes)”. (LEMOS, 2013b, p. 6)

O importante não é entender quem são, mas o que fazem, tanto huma-
nos quanto não humanos, na articulação da educação, já que a educação se 
dá por meio de associações híbridas. Assim, para recuperar certo senso de 
ordem, a melhor solução é rastrear conexões entre as próprias controvérsias 
e não tentar decidir como resolvê-las. (LATOUR, 2012)

O desafio centra-se na concepção de que na relação dos objetos técnicos, 
como agentes de mediação pedagógica, é necessário levar em consideração 
alguns aspectos. Dentre eles, as relações estabelecidas entre os envolvidos, o 
meio, os modos de negociação entre agentes humanos e não humanos, as con-
dições espaço-temporais, a infraestrutura e as características dos artefatos.

Deste modo, a educação/ensino refletida na técnica deve operar uma ver-
dadeira reforma da cultura ao mostrar, por um ato de inteligência, que não 
há oposição entre os objetos técnicos e o homem. Eles próprios não são em 
si, pois ambos resultam de um processo de mediação, do qual a unidade está 
ausente desde o princípio.

Discutimos aqui a escola e o processo de ensino-aprendizagem da edu-
cação formal como híbridos, posto que fica evidente, a partir da associação 
entre humanos e não humanos que, cada vez mais, se intensifica. O objeto 
técnico é aquilo que não é anterior a seu devir, mas presente a cada etapa 
desse devir. (SIMONDON, 2007) Logo, a relação entre escola e objetos téc-
nicos é algo intrínseco que não pode ser compreendida distintamente.

Para Akrich, Callon e Latour (2006), o objeto técnico é a forma consoli-
dada do conjunto de relações entre actantes diversos, humanos ou não que 
participam da sua composição. O foco é justamente descrever o papel deste 
objeto no interior da sua rede. Para a compreensão da educação como rede 
sociotécnica, formada pela associação entre humanos e não humanos, nos 
apropriamos da Teoria Ator-Rede (TAR). Pois, assim como Latour (2012), 
acreditamos que o social é o que emerge das associações e com a escola e com 
a educação não é diferente, já que tudo são associações.



A educação escolar enquanto rede de actantes 175

a teoria ator-rede (tar)

A expressão “Teoria Ator-Rede (TAR)” é empregada a um considerável 
corpo teórico, surgido no âmbito da Ciência e Tecnologia, aplicada ao de-
senvolvimento científico e tecnológico. Contudo, a TAR ainda é uma teoria 
em difusão no meio acadêmico brasileiro. Assim, para compreender a sua 
relevância, é preciso entender sua epistemologia, seus conceitos e suas ca-
racterísticas. 

A Teoria Ator-Rede tem suas origens a partir dos Estudos de Ciência e Tec-
nologia (Science andTecnologyStudies – STS), sendo difundida a partir 
dos anos de 1980 por Bruno Latour, Michel Serres, Michel Callon, Made-
leine Akrich, John Law, WiebeBijker, entre outros. (LEMOS, 2013a, p. 34)

O pressuposto para formulação dessa linha de pensamento se deu, se-
gundo Holanda (2014), a partir do paradoxo que Michel Callon e Bruno La-
tour encontram na obra O Leviatã, de Hobbes, que teria sido, segundo eles, a 
primeira formulação “sociológica”. Holanda (2014, p. 54) afirma que o ponto 
de discordância dos autores com Hobbes surge “por conta do papel central 
do seu ‘Contrato social’, uma garantia estabelecida de antemão por todos e 
para todos, que a história tem revelado impossível até nossos dias”.

O projeto inicial da TAR pode ser sintetizado como uma tentativa de abor-
dar a sociologia através da formulação inspirada no Leviatã, compreendi-
do de forma paradoxal: não uma estrutura macro, resultante de interações 
micro, nem como uma estrutura genética para estas interações micro, mas 
como uma forma macro de atuação em rede sustentada por atores micro, 
a princípio, iguais uns aos outros, cuja assimetria, precária e temporária 
só pode se estabelecer por conflitos e negociações, resolvidas por meio de 
processos de mobilização, tradução, e composição de poder. (HOLANDA, 
2014, p. 55-56)

Por meio dos textos fundadores baseados inicialmente para criticar Hob-
bes e a Sociologia, a TAR ganha novas percepções e a partir delas quase todo 
o campo epistemológico da teoria se consolida. Holanda (2014, p. 65) nos 
explica que:

A partir deste movimento inicial, o desenvolvimento da teoria passou 
por três outros momentos-chave, pontualizados em três livros: ‘Actor Ne-
twork TheoryandAfter’ (HASSARD; LAW, 1999), ‘Sociologie de latraduc-
tion. Textesfondateurs’ (AKRICH; CALLON; LATOUR, 2006) e ‘Reassem-
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bling the Social. An Introduction to Actor-Network Theory’ (LATOUR, 
2005), traduzido no Brasilcomo‘Reagregando o Social’. (LATOUR, 2012)

Latour (2012), o proponente da TAR mais conhecido, explica que a ori-
gem dessa abordagem se deu graças à necessidade de uma nova teoria social 
ajustada aos estudos da Ciência e Tecnologia. Mendes (2010) argumenta que 
as bases para essa teoria giravam em torno de três aspectos: o agnosticismo 
cuja defesa coloca o cientista social não como um crítico no momento do 
argumento sobre o social. Contudo, antes, procura as identidades que moti-
vam entidades para ilustrar esses argumentos; a simetria, na qual o cientista 
tem escolha deliberada em aspectos e olhares que pode incluir sua pesquisa; 
e a associação livre, na qual o pesquisador não utiliza métodos pré-estabele-
cidos para análise, mas busca o entendimento das associações.

Santos (2013, p. 8) enfatiza que a TAR originou-se no campo da Socio-
logia por meio das concepções de Bruno Latour, Michel Callon e John Law, 
na qual explanavam que o conhecimento não é um elemento elaborado por 
meio de um método científico privilegiado. Defendem que se trata de um 
produto social gerado pela interação tanto com objetos, quanto com huma-
nos, acarretando em uma rede de materiais heterogêneos onde tudo interage 
sem que haja hierarquizações.

A esse respeito, Serrano e Argemí (2005, p. 19) apontam três pilares em 
que a TAR se baseia:

O primeiro quebra a dicotomia entre as perspectivas micro e macro das 
ciências sociais. A fim de acomodar esta tensão, recorre-se a um novo vo-
cabulário e desenvolve-se uma nova estratégia metodológica que consiste 
em seguir os atores no momento de suas ações. A segunda problematiza a 
dualidade entre a dimensão social e a dimensão cognitiva. Em vez de acei-
tar essa separação para compreender a realidade, projeta-se a noção de que 
estamos em meio a um emaranhado de relações heterogêneas. Por último, 
considera-se que os elementos sociais não são mais do que produto das 
interações entre os atores. 

Nesse contexto, Latour (2006) aponta também três critérios que funda-
mentam a TAR: os não humanos devem ser actantes e não simplesmente 
suportes de projeções simbólicas; o social não pode ser a constante, mas va-
riável; qualquer desconstrução deve visar uma recomposição do social. 

Jonh Law (1986, 1994) apresenta alguns princípios metodológicos sobre 
a TAR que podem ser identificados em seus trabalhos empíricos. O primeiro 
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seria o princípio de simetria cuja base está na afirmação de que tudo merece 
uma explicação. Sendo assim, deve-se questionar por que há uma distinção 
entre atores humanos e não humanos. O segundo princípio seria o não redu-
cionismo, que imprime uma crítica à prática da Sociologia moderna de ex-
plicar uma grande diversidade de fenômenos. Outro princípio destacado por 
Law (1994) diz respeito à visão de que nada pode ser encarado como estável, 
e sua própria consistência é um produto da rede de relações que o formam.

Caracterizada como uma crítica à Sociologia moderna, ou ao que Latour 
(1994) chama de “Constituição dos modernos”, a TAR tem como influências 
mais marcantes as concepções de Foucault e o pensamento de Deleuze e 
Guatarri, além das contribuições de Michel Serres e Gabriel de Tarde.

André Lemos (2013a) explica que a TAR recebe influências pós-estrutu-
ralistas, na sua consolidação como critica à Sociologia. 

Situada primeiramente como uma sociologia da ciência e da tecnologia 
ela passa a ser uma crítica à sociologia tendo como influências mais reco-
nhecidas o pós-estruturalismo, a ‘semiótica material’ de Foucault e os con-
ceitos de agenciamento, rede e topografia de Deleuze e Guattari, as ideias 
de tradução, sujeito, objeto, espaço e tempo de Michel Serres, a etnome-
todologia de Garfinkel e a sociologia de Gabriel de Tarde. A sua ontologia 
se aproxima do trabalho de Alfred Whitehead e, mais recentemente, dos 
modos de existência de E. Souriau. (LEMOS, 2013a; p. 34)

Com o surgimento desta teoria, desenvolve-se outra forma de entender 
as associações. Para compreender o social a partir da perspectiva ator-rede, 
devemos enfatizar a consolidação das redes de actantes, repensando a estru-
tura social hierárquica ao considerar as associações entre sujeito e objeto. 
Nesse sentido, a rede se estabelece como centro das ações, como local de 
relacionamento e articulação.

Outro ponto a se destacar é que a TAR se opõe à visão de que os fenô-
menos humanos e técnicos podem ter simplesmente uma explicação social, 
pois considerar essa concepção é reafirmar a ideia de que existe uma agência 
humana transcendente, esta se firmando como isolada e, hierarquicamente, 
superior aos objetos não humanos, renegando toda a importância dos obje-
tos na história da humanidade.

É como se a TAR quisesse revelar que os objetos têm vida e ação dentro 
do contexto social. Isso fica claro quando Law (2006) enfatiza que não tería-
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mos a existência de uma sociedade se não fosse pela formação indispensável 
da heterogeneidade das redes, que agem, participam e moldam o social. 

Latour (2012) explica que o elemento fundamental é a subsistência das 
coisas e não a substância. Ele sustenta uma visão ontológica que considera 
os seres como plurais, como trajetórias, se realizando enquanto movimentos 
de alteração em busca de sua manutenção.

Nesse cenário, a TAR vem para reagregar o social, para fazer refletir so-
bre uma nova forma de ver a relação entre humanos e não humanos, já que 
desde o surgimento do homem os não humanos tem mediado sua existência. 
Assim, não há como negar a influência dos objetos em nossas vidas, já que só 
há proliferação de híbridos, como afirma Latour. (1994)

Law (1999, p. 68) argumenta que a realidade nessa perspectiva em rede:

não se explica apenas por meio de uma combinação de elementos vindos 
da esfera subjetiva e da esfera objetiva. Os elementos que produzem a re-
alidade trazem consigo ambas as esferas de modo inseparável. qualquer 
ator-rede não poderia ser compreendido se tão somente fosse possível dis-
sociar dele o subjetivo ou o objetivo.

A TAR traz a possibilidade de entender a coautoria de humanos e não 
humanos nas ações se, configurando como uma rede que só acontece porque 
envolve as características da rede, resultando no não esquecimento tanto de 
um como de outro. Nem sujeito transformado em objeto, nem objeto em hu-
mano, mas na proliferação do híbrido, só possível nessa rede de articulações. 
(FERREIRA, 2014)

O objetivo da TAR é pensar a mobilidade das associações. A melhor for-
ma de apontar a circulação é pela valorização dos actantes por intermédio 
dos seus rastros na rede. A TAR não é uma teoria pronta e, como afirma 
Latour (2000), a ciência está em ação. Podemos então dizer que a TAR carac-
teriza-se como uma ontologia, por preocupar-se efetivamente com os modos 
existência dos agentes.

Assim, nos concentramos, naturalmente, nas análises com a TAR nas ar-
ticulações de actantes. Pois, segundo Lemos (2013a, p. 62), “o movimento é 
o que importa, o evento, a mediação, a tradução, ou mesmo a ‘translação’ (o 
que gira e faz girar em torno de algo, a controvérsia)”. quando há estabi-
lizações, formam-se as caixas-pretas até que novas controvérsias surjam e 
formem-se, assim, novas associações.
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A TAR é considerada uma sociologia das associações “a-social”, de nega-
ção do social como substância isolada. O hífen da expressão representa co-
nexão entre sujeito e objeto, associação entre humanos e não humanos por 
meio da rede. “É também uma questão de tempo, já que “ator-hífen-rede”, 
aponta para a circulação, para o que faz-fazer e não para a imobilidade de um 
dos polos da ação”. (LEMOS, 2013a, p. 32)

Latour (1990, p. 36), no que se trata da composição da expressão “ator-
-rede”, explica que o hífen revela o objetivo de representá-los como uma 
única entidade. Pois não pode existir ator sem que haja a rede. O ator só é 
ator porque ele adquire forma, significado e identidade na rede.

A Teoria Ator-Rede apresenta um oximoro semiótico proposital que pre-
tende combinar e eliminar a distinção entre agência e estrutura. A realida-
de não se explica apenas por meio de uma combinação de elementos vin-
dos da esfera subjetiva e da esfera objetiva. Os elementos que produzem a 
realidade trazem consigo ambas as esferas de modo inseparável. qualquer 
ator-rede não poderia ser compreendido se tão somente fosse possível dis-
sociar dele o subjetivo ou o objetivo. (LAW, 1999, p. 24)

Ao avaliar a TAR, Latour (1999, p. 15) aponta quatro coisas que não fun-
cionam na compreensão da Teoria Ator-Rede: as palavras “teoria”, “ator”, 
“rede” e o “hífen”.

A ‘rede’, por conta da popularização atual das redes técnicas, é sempre 
confundida com alguma estrutura de transmissão, quando deveria ser vis-
ta como uma rede de transformações. A referência a ‘Ator’ (hifenizado): a 
noção de um discurso que preserva a agência humana; ou que a oblitera 
sob o peso de uma estrutura toda poderosa (a rede compreendida erronea-
mente como a Sociedade). Latour afirma que a TAR jamais foi uma ‘teoria’ 
para explicar do que é feito o ‘social’. Para ele, a melhor definição seria 
Ontologia Actante-rizoma. Seu objetivo não é propor uma teoria de um 
‘Social’ que permita determinar o comportamento dos atores, mas, pelo 
contrário, uma tentativa de aprender com os informantes e dar sentido 
ao seu discurso sem submeter seus relatos às categorias do pesquisador. 
Finalmente o “hífen”, um infeliz memorando do debate entre agência e 
estrutura no qual ele nunca quis entrar. (HOLANDA, 2014, p. 68)

Os fenômenos que caracterizam a realidade trazem consigo elementos 
que diversificam a realidade que se integram e transformam a partir de uma 
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mesma conexão. O actante torna-se actante porque ele adquire forma, signi-
ficado e deixa rastros na rede.

A tarefa não é a de impor uma ordem, de limitar o leque de entidades acei-
táveis, de ensinar aos actantes o que eles são ou de acrescentar alguma re-
flexividade à sua prática inconsciente. Para retomar ao sentido da Teoria 
Ator-Rede, é preciso ‘seguir os próprios actantes’, quer dizer, tentar lidar 
com as suas inovações muitas vezes indomáveis, de modo a aprender com 
eles o que a existência coletiva se tornou nas suas mãos, que métodos é que 
elaboraram para a ajustar, e quais são os relatos que melhor definem as no-
vas associações que foram obrigados a estabelecer. (LATOUR, 2011, p. 79)

Vale elucidar que rede não é a estrutura, infraestrutura ou a sociabilida-
de, não é o local por onde as coisas passam, se deslocam ou são depositadas, 
mas o local onde as relações se estabelecem e transformam. A rede é o pró-
prio movimento das associações que formam o social, é o espaço e tempo, 
local onde circulam as controvérsias.

Nessa concepção, o conceito de rede adotado pela TAR não se resume às 
redes tecnológicas que estamos acostumados a lidar. Tampouco às redes de 
sociabilidade no sentido utilizado pela sociologia do social. A ideia é reunir 
estas entidades sociotécnicas em uma continuidade de associações capaz de 
explicar os agenciamentos complexos que buscamos compreender. São estas 
redes que mantêm a sociedade unida, e não algum laço ou força social mais 
fácil de postular do que de detectar ou provar.

Como podemos ver, a TAR é importante nessa discussão sobre as sim-
bioses entre sujeito e objeto, entre humanos e não humanos em processo 
interativos contínuos. Essas relações nos ajudam a construir processos de 
ensino-aprendizagem, a construir redes onde o natural e o artificial se im-
bricam, a fazer da escola uma rede de actantes.

considerações finais

Esta pesquisa foi motivada pela intensão de provocar reflexão acerca do sen-
tido dos objetos técnicos na construção das relações sociais, especialmente 
as relações sociais escolares. Já que a cultura ao longo dos anos tem ignorado 
a realidade técnica, mascarada por uma realidade unicamente humana. 
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Como conceito operacional, a escola é uma instituição de organização 
social, como aparelho ideológico do Estado ou não. É evidente que a escola, 
em muitas situações, funciona como dispositivo de controle social, mas é 
notória também sua atuação na produção de subjetividades e significados 
nos indivíduos. Nesse sentido, as tecnologias e os objetos técnicos também 
têm vida nesse processo, já que em muitas situações são e foram desenvolvi-
dos, especialmente, para serem inseridos e mediar o processo. Assim sendo, 
entendemos que as relações sociais escolares só são possibilitadas devido à 
mediação dos indivíduos com os objetos e do homem com a técnica.

Toda mediação nos faz lançar mão de uma discussão sobre cultura, prin-
cipalmente a material. Nossa relação com o mundo passa sempre por um 
mediador artificial (linguagem, artefatos, instituições). A mediação está di-
retamente relacionada às formas materiais e depende do modo pelo qual, o 
processamento, o consumo a produção infocomunicacional se dá entre os 
actantes.

Nesse contexto, os mediadores transformam, traduzem, distorcem e mo-
dificam o significado e produzem novos significados aos elementos envol-
vidos na ação. Ao desempenhar essas funções, os mediadores acabam tor-
nando-se actantes e integrando a rede. Portanto, a partir desta perspectiva 
crítica da TAR, podemos considerar definitivamente que os objetos não são 
apenas intermediários na configuração da escola como dispositivo de produ-
ção de significados, mas são peças fundamentais na construção das subjetivi-
dades dos sujeitos. Assim, não podemos enxergá-los de forma distinta, mas a 
partir de uma mesma concepção mediante suas controvérsias.

Logo, percebemos que, por meio deste estudo, a escola e o processo de 
ensino-aprendizagem da educação escolar se configuram como um híbrido 
humano não humano posto que, fica evidente, a partir da associação en-
tre humanos e não humanos que consolidaram a escola e que se intensifica 
ainda mais na cibercultura. A relação entre escola e objetos técnicos é algo 
intrínseco que não pode ser compreendida distintamente.

Nesse sentido, é preciso quebrar, especialmente, duas concepções: a pri-
meira é a visão utilitarista de que os objetos e as tecnologias são apenas coi-
sas a serem inseridas no ambiente escolar, pois é preciso desfazer essa visão e 
politizar os usos. A segunda é que é necessário compreender que os objetos e 
as tecnologias do ambiente escolar e os que são inseridos corriqueiramente 
no processo de ensino-aprendizagem são apenas mais um meio e não exclu-
sivamente a única a ser utilizado.
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Portanto, quando falamos em inserção de objetos tecnológicos, de tec-
nologias, da consolidação do espaço escolar, não estamos apenas falando da 
tecnologia como meio material, estamos falando de currículo, de processo 
de ensino-aprendizagem, de professor e aluno. Estamos discorrendo sobre 
educação de uma maneira geral, educação que se configura enquanto um 
processo híbrido a partir da associação de humanos e não humanos, estamos 
falando em rede de actantes.
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vídeos digitais na Pesquisa em educaÇÃo  
e cibercultura:
narrativas e imagens com a rede social YouTube 
em convergência com ambientes virtuais de 
aprendizagem

Cristiane Marcelino  
Rosemary dos Santos 

introdução

Nos últimos anos, temos presenciado um crescimento significativo da po-
tencialidade das redes sociais na contemporaneidade. Dentro dessa dinâ-
mica, os processos formativos vão sendo criados por diferentes práticas e 
metodologias. Notadamente, os praticantes culturais1 produzem cada vez 
mais conteúdos materializando suas autorias com a plasticidade do digital.  
Assim, pretendemos neste texto destacar algumas ações formativas de nos-
sas pesquisas na linha “Cotidianos, Redes Educativas e Processos Culturais”, 
na Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janei-

1 Essa expressão é utilizada por Certeau (2009) para apresentar aqueles que vivem e se envolvem 
dialogicamente com as práticas do cotidiano. Iremos utilizá-la neste trabalho por concordarmos 
com o autor, para quem: “[...] o enfoque da cultura começa quando o homem ordinário se torna 
o narrador, quando define o lugar (comum) do discurso e o espaço (anônimo) de seu desenvolvi-
mento”. (CERTEAU, 2009, p. 63)
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ro (ProPEd/UERJ). Nessas pesquisas, procuramos mostrar como a produção 
de conteúdos e sua publicação nas redes sociais começam a ganhar um signi-
ficado social mais amplo, interferindo e ajudando a compor os processos de 
aprendizagem e de docência. 

Inspiradas pelas pesquisas que desenvolvemos no Grupo de Docência e 
Cibercultura (GPDOC), pretendemos compartilhar algumas discussões te-
óricas e práticas, dialogando com autores da cibercultura e da formação de 
professores. O objetivo é compreender os usos dos ambientes virtuais de 
aprendizagem e das redes sociais por professores em formação e como estes 
estão fazendo emergir processos formativos mais autorais. 

Procuramos apresentar, também, como no cenário sociotécnico da ci-
bercultura, as tecnologias digitais potencializaram os “espaçostempo”2 de 
convivência e aprendizagem. Para tanto, trouxemos algumas questões que 
inspiraram este trabalho: de que forma os conteúdos pedagógicos dialogam 
com as experiências de cocriação nas redes sociais? quais práticas docentes 
podem ser criadas a partir dos usos de dispositivos digitais para potenciali-
zar a autoria? Como o artefato cultural (vídeo) foi utilizado pelo grupo na 
produção de outras narrativas midiáticas e cotidianas?

Para respondê-las, primeiramente problematizamos algumas questões 
sobre as relações produzidas pelos praticantes culturais nas redes multir-
referenciais de aprendizagens. Apresentamos a composição comunicativa e 
sociotécnica das redes no ciberespaço, com ênfase à rede social YouTube, 
trazendo um histórico e mostrando a relação que existe entre os espaços co-
nectados, nos quais se rompe a distinção entre espaços físicos e digitais, nos 
processos de aprendizagem.

A seguir, procuramos mostrar como a produção de vídeos na educação 
pode potencializar atividades presenciais ou a distância, integrando os ob-
jetivos pedagógicos aos temas de estudos. Podemos usar um vídeo do acervo 
disponível no YouTube ou produzir e compartilhar um novo, utilizando-o 
como material de apoio das atividades educativas, para iniciar um novo tema 
de estudo, problematizar uma situação e registrar determinado evento ou 
fenômeno, potencializando autorias de professores e alunos.

2 Esses termos aparecem reunidos, dessa maneira, para mostrar como o modo dicotomizado de 
analisar a realidade, que herdamos da Ciência Moderna, significa limites ao desenvolvimento 
das pesquisas nos/dos/com os cotidianos. Outros termos assim escritos aparecerão como “den-
trofora”, “aprendizagemensino” e “práticateoriaprática”.
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Discutimos a metodologia deste estudo, apresentando os princípios epis-
temológicos e metodológicos da pesquisa-formação multirreferencial com 
os cotidianos, problematizando a nossa relação com o campo, com os pra-
ticantes, com o conhecimento e com o próprio saber a partir das narrativas 
dos cursistas e tutores de uma disciplina de Educação a distância.

E, finalmente, nos “espaçostempos” de formação e de implicação das prá-
ticas docentes mostramos como os dados foram produzidos e como estes se 
constituíram. Partindo dessa perspectiva, fomos buscar nas narrativas dos 
cursistas as principais noções que emergiram do trabalho coletivo.

Youtube: o fenômeno da cultura 
contemPorânea ParticiPativa

É possível comportar amplas possibilidades de interação, de acesso, de co-
municação, permitindo que inúmeros praticantes construam coletivamente 
uma compreensão densa e múltipla a respeito de determinado tema, objeto 
ou fenômeno. No ciberespaço é o praticante quem elege, seleciona o que 
quer ver e fazer com a informação e, principalmente, com quem quer com-
partilhar sua criação. 

Para Santos, E. (2010), cibercultura é a cultura contemporânea estrutu-
rada pelas tecnologias digitais em rede na cidade e no ciberespaço. A trans-
formação da esfera midiática se dá com o surgimento de funções conver-
sacionais pós-massivas, permitindo a qualquer pessoa produzir e distribuir 
informação sem ter de movimentar grandes volumes financeiros ou pedir 
concessão a quem quer que seja. A livre circulação da palavra se dá pela co-
nexão mundial em redes (internet e celulares). A constituição dessa esfera 
pública mundial conversacional tem implicações políticas profundas. Apa-
rece aqui o que sentimos no dia a dia: uma reconfiguração social, cultural e 
política do sistema informacional global. 

Hoje nada se compara à força transformadora da informatização da so-
ciedade nos seus três princípios: a liberação da palavra, a conexão planetá-
ria e a reconfiguração sociocultural. (LEMOS, 2010) Podemos afirmar que a 
conversação mundial se ampliou com sistemas de comunicação transversais, 
como o YouTube e outras redes sociais. A liberação do polo de emissão, antes 
controlada pela mídia de massa, é correlata à abertura dos sentidos.



PESQUISA E MOBILIDADE NA CIBERCULTURA188

Segundo Burgess e Green (2009), inicialmente o YouTube surge como 
repositório de vídeos digitais, um local de armazenamento pessoal de con-
teúdos de vídeos, logo depois torna-se uma plataforma Broadcast Yourself 
(Transmita-se) de expressão pessoal, um provedor de distribuição de conte-
údos. 

Na edição de julho de 2006, a revista Time3 publicou uma lista com as me-
lhores invenções em diversas categorias, incluindo entre elas o YouTube, “de 
longe o mais popular site de compartilhamento de vídeos”. (BUECHNER, 
2006) À época, a interface era bastante simples e integrada, dentro da qual 
o usuário podia fazer o upload4, publicar e assistir a vídeos sem necessidade 
de altos níveis de conhecimento técnico e dentro das restrições tecnológicas 
dos programas de navegação padrão e da relativamente modesta largura da 
banda. 

O primeiro vídeo publicado foi um passeio feito pelo jovem Yakov La-
pitsky no jardim zoológico de San Diego, na Califórnia (EUA). Com apenas 
18 segundos e intitulado Me at the Zoo (Eu no Zoológico), o vídeo foi pu-
blicado no dia 23 de abril de 2005 por Jawed Karim, um dos criadores do 
YouTube, e hoje acumula mais de 10,5 milhões de acessos, o que também 
explica por que o canal no qual está hospedado, com somente este arquivo 
adicionado, conta com mais de 34 mil assinantes. 

Não fosse o fato de ter sido a gravação inaugural da mais importante 
rede de compartilhamento de vídeos do planeta, o filminho passaria desper-
cebido, pois que graça há em ver alguém diante da jaula de elefantes? Mal 
sabia Lapitsky que, com esse despretensioso começo, o YouTube seria eleito 
a melhor invenção do ano em 2006 pela referida Time.

Fundado em fevereiro de 2005 por Karim e outros dois colegas (Steve 
Chen e Chad Hurley) que trabalhavam no PayPal, serviço on-line para paga-
mentos e doações, o YouTube se tornou uma “mina de ouro” surpreendente 
até para seus criadores. Um ano e meio depois, em outubro de 2006, o site foi 
comprado pelo Google pela extraordinária quantia de US$ 1,65 bilhão. 

3 A lista encontra-se disponível em: <http://www.time.com/time/specials/packages/arti-
cle/0,28804,1949762_1949765_1950025,00.html>.

4 Upload é a transferência de dados de um computador local para outro computador ou para um 
servidor.Caso ambos estejam em rede, pode-se usar um servidor de FTP, HTTP ou qualquer outro 
protocolo que permita a transferência.
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figura 1 – Primeiro vídeo do YouTube

Fonte: Me at... (2006)5.

Em 2008, já era o site mais acessado do mundo e hospedava algo em torno 
de 85 milhões de vídeos. Isso permite que não se tenha dúvidas quanto à con-
solidação e ao sucesso da rede social. Os vídeos hospedados representam a 
manifestação da cultura participativa e fascinam os usuários pela quantida-
de de produções postadas e comentadas. Essa possibilidade de as pessoas se 
conectarem umas com as outras e compartilharem suas próprias produções, 
criações das mais variadas formas e estilos, fez com que muitos professores 
começassem a usar o YouTube em suas aulas. 

O YouTube, hoje, também é considerado uma rede social, não tão óbvia 
como o Facebook, por exemplo, mas muitos de seus usuários não o utili-
zam apenas para visualizar vídeos, mas possuem uma conta, efetuam login 
e criam um canal. Os usuários comentam, compartilham e criam vídeos a 
partir de seus dispositivos móveis e de suas webcams. Os vídeos são o princi-
pal elo entre os usuários da rede. Para entender esse movimento, é preciso ir 
além de assistir aos conteúdos em vídeo, é preciso também criar, comparti-
lhar, comentar e compreender o modo de funcionamento do YouTube como 
conjunto de tecnologias e como rede social. (BURGESS; GREEN, 2009)

5 ME AT THE ZOO. Youtube.  [S.I . ] ,  2006. Disponível em: <http://www.youtube.com/
watch?v=jNQXAC9IVRw> Acesso em: 22 out.  2015.
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o Youtube como disPositivo de Pesquisa

Como dissemos acima, antes do lançamento do YouTube, em 2005, havia 
poucos meios descomplicados e disponíveis quem queria colocar vídeos na 
internet. Com sua interface de fácil uso, tornou-se possível a qualquer um 
que usasse computador conectado a postar na internet um vídeo que mi-
lhões de pessoas poderiam ver e comentar em poucos minutos. A grande va-
riedade de tópicos cobertos tornou o compartilhamento de vídeos uma das 
mais importantes partes da cultura da internet. A possibilidade de postar tão 
facilmente um vídeo e de que este seja assistido em qualquer lugar do mundo 
levou e leva muitas pessoas a aumentar o seu potencial comunicativo. Além 
disso, é interessante também a relação que se estabeleceu entre o YouTube 
e outras mídias.

Com a convergência das mídias (SANTAELLA, 2010), temos hoje os 
recursos visuais utilizados em diferentes dispositivos, como nos telefones 
celulares, câmeras fotográficas e computadores. Desse modo, quem possui 
quaisquer desses recursos pode criar diversos vídeos, inclusive os educadores. 

O uso do YouTube na educação pode ocorrer em atividades presenciais 
ou a distância, integrado aos objetivos pedagógicos e aos temas de estudos. 
Podemos usar um vídeo do acervo disponível ou produzir e compartilhar 
novos, utilizando-os como material de apoio das atividades educativas para 
iniciar um novo tema de estudo, problematizar uma situação ou registrar 
determinado evento ou fenômeno. 

O mais interessante é a oportunidade de conceber, produzir e comparti-
lhar vídeos digitais, em um exercício de coautoria na elaboração de roteiros, 
filmagem, edição e criação de efeitos especiais até chegar ao produto publi-
cado. Nesse caso, o papel do professor é fundamental para propor a ativida-
de de criação, orientar o roteiro, a produção, a edição e avaliação do vídeo, 
bem como seu compartilhamento em rede.

A seguir, destacamos alguns aspectos que evidenciam a importância do 
YouTube para usos dos professores:

a. O YouTube é considerado um incentivo à autoria de alunos e pro-
fessores; 

b. Permite socializar todo o material desenvolvido, ajudando na criação 
de uma rede de criação;

c. Promove a comunicação e interação das pessoas com interesses co-
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muns, pois permite a troca e partilha de vídeos; 

d. Permite melhorar as estratégias de docência por parte do professor 
que reflete sobre o vídeo desenvolvido através da reflexão dos alunos 
e vice-versa;

e. Potencializa a criação de ambientes participativos, colaborativos e 
produtivos; 

f. Permite avaliar o desenvolvimento de competências ao passo que, ao 
visualizar o seu vídeo, o usuário estabelece uma comparação com ou-
tros trabalhos parecidos; 

g. Possui uma interface simples que permite criar atividades diferencia-
das sob várias formas (texto, imagem, som) utilizando outros disposi-
tivos de criação como celular, tablets, webcams adequadas à diferentes 
pessoas com diferentes ideias, percepções e expectativas. 

É sobre essas redes de interfaces abertas, nas quais os praticantes cultu-
rais se apropriam dos saberes produzidos na cibercultura, construindo redes 
educativas, que se desenvolve este trabalho. Entendemos que esse conheci-
mento é construído a partir de trocas, diálogos, interações e transformações. 
É um processo de compreender que o que é produzido nos ambientes on-line 
também se dá a partir da tessitura do conhecimento em rede e da articulação 
existente entre a produção cultural ampla e aquela particular dos “espaços-
tempos” da cibercultura. 

imagens e narrativas: cocriação em rede

De que forma conteúdos pedagógicos dialogam com as experiências de co-
criação e publicação numa rede social, neste caso, o YouTube? quais práticas 
docentes podem ser criadas a partir dos usos de dispositivos digitais para 
potencializar a autoria? Como o artefato cultural (vídeo) foi utilizado pelo 
grupo na produção de outras narrativas midiáticas e cotidianas? 

Pensar nessas questões nos remete ao papel da imagem na pesquisa, pro-
blematizando sua relação com o homem a partir de seu uso como signo, seja 
para comunicar, mostrar ou esconder algo, e sua produção a partir de nossas 
inquietações e implicação com o campo de pesquisa. 
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Hoje, com o digital e a internet, somos bombardeados por imagens. Além 
disso, há uma infinidade de softwares que possibilitam a sua manipulação, 
fazendo com que novas imagens sejam (re)criadas. Não só consumimos, mas 
somos chamados a produzir e a recriar. 

Um bom exemplo disso é a febre de imagens geradas a partir de uma cena 
da novela Avenida Brasil6. Uma mesma imagem com a frase “a culpa é da Rita” 
foi recriada em várias outras no contexto da trama, ou a partir de temas atu-
ais, como o problema das enchentes, questões de ética na política ou sobre o 
desempenho de um time de futebol.

figura 3 – Exemplos de imagens manipuladas a partir uma cena da  

novela Avenida Brasil

Fonte: Página do Facebook ([2012]).

A existência de uma razão implícita ou explícita em relação à produção 
de cada imagem, e que ao vê-la o receptor imprime seus significados de acor-
do com sua biografia, nos fez pensar na diversidade de histórias que envol-
vem uma única imagem. quantas narrativas podem emergir de uma imagem 
de acordo com quem a vê? 

6 Novela brasileira, escrita por João Emanuel Carneiro, exibida pela Rede Globo de 26 de março a 
19 de outubro de 2012.
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Alves e Oliveira (2004, p. 9), pesquisando sobre imagens associadas às 
narrativas, afirmam que

[...] em muitas circunstâncias o potencial expressivo destas, mais rico e po-
lissêmico que os dos textos escritos, auxilia-nos na tarefa de compreender 
e de explicar melhor a complexidade e adinâmica do cotidiano escolar. 

No mesmo texto, ao descreverem a trajetória da pesquisa em que anali-
sam imagens de escolas rurais e escolas urbanas, as autoras apresentam o que 
chamam de “trajetória metodológica”, na qual vão relacionando imagens e 
narrativas, buscando os significados que emergiram a partir dos estudos e 
vivências em que estavam incluídas e motivando os leitores a trazerem ou-
tros significados para além do que estava posto e sendo apresentado. Assim, 
ao olharem para as fotos, buscavam ver os seus elementos, o conhecimento 
ou reconhecimento de quando e onde o fato foi produzido, situação social 
etc. Entre as imagens utilizadas na pesquisa, havia algumas produzidas pelas 
autoras e outras entregues pelos praticantes, que diziam ter “pensado nelas 
quando viram aquela cena e queriam que as tivessem”.

A prática com as imagens fez com que narrativas emergissem e trouxes-
sem à tona as vozes dos praticantes culturais envolvidos, o que dá à imagem 
o caráter de um potente dispositivo7 disparador de conversas. Praticantes 
que atuam nas salas de aula e que em alguns momentos são citados como os 
que não fazem, não sabem ou não produzem o saber. Os estudos de Alves e 
Oliveira (2004), portanto, deram vez, voz e valor a esse saber que emerge das 
narrativas, um dos objetivos da pesquisa nos/dos/com os cotidianos. 

Assim como as autoras, também nos interessamos em saber o que os pro-
fessores fazem e produzem nas redes e motivá-los, pela experiência, à produ-
ção de conhecimento por práticas autorais e colaborativas. Refletindo sobre 
o uso da imagem na pesquisa de Alves e Oliveira (2004) e sobre as imagens e 
narrativas, algumas questões emergiram: que outras metodologias podem ou 
poderiam favorecer o ecoar das vozes desses praticantes culturais? Como as 
ações pedagógicas podem contribuir para um processo dialógico e interati-
vo, em que os sujeitos sejam não só consumidores de imagens, mas também 

7 A noção que trazemos sobre dispositivo é baseada em Ardoino (1998, p. 48), que entende o 
dispositivo como “uma organização de meios materiais e/ou intelectuais, fazendo parte de uma 
estratégia de conhecimento de um objeto”.
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produtores e autores de novas imagens e sentidos? Como contribuir para 
que os praticantes culturais passem de interagidos8 a interagentes? 

Dessa forma, tendo como desafios as questões acima elencadas, nossas 
práticas têm buscado respondê-las trazendo imagens do YouTube para ini-
ciarmos conversas que, por sua vez, criam novas imagens e reescrevem, de 
forma colaborativa entre professores, tutores e coordenação, o desenho di-
dático da disciplina Informática na Educação, nosso campo de pesquisa.

os “esPaçostemPos” de formação e de imPlicação 
das Práticas docentes

Nesta seção, apresentaremos como os dados foram produzidos e como es-
tes se constituíram em “espaçostempos” de formação e de implicação das 
práticas docentes. Para isso, fomos buscar nas narrativas dos cursistas no 
ambiente da disciplina Informática na Educação as principais noções que 
emergiram de suas narrativas nos fóruns.

Iniciamos este texto apresentando-o como estudo de duas pesquisas de 
dissertação, uma concluída e outra em andamento. Embora se trate de duas 
pesquisas-formação multirreferencial com os cotidianos, a primeira pesqui-
sa, “A tessitura do conhecimento via mídias digitais e redes sociais: itine-
râncias de uma Pesquisa-formação multirreferencial” (SANTOS, R., 2011), 
buscou compreender como os professores vêm utilizando as mídias digitais 
em rede. Nesse caso, os professores pesquisadores, cursistas de um curso de 
pós-graduação, investigaram junto com o pesquisador os usos de outros pro-
fessores imersos na rede.

Um dos achados dessa pesquisa é a percepção clara de que educar em 
nosso tempo com as tecnologias digitais em rede é um dos nossos maiores 
desafios. Precisamos repensar os currículos em tempo de cibercultura e as 
novas potencialidades comunicacionais. Precisamos discutir com outros 
praticantes nas diversas redes educativas. 

8 Interagidos são aqueles que utilizam de uma forma muito rudimentar os dispositivos e as redes 
eletrônicas e não sabem tirar proveito de todos os benefícios culturais, sociais e econômicos 
oferecidos. Eles são, por assim dizer, mais “agidos” pelo sistema do que “agentes” no sistema. 
Para os “interagidos”, os projetos de inclusão digital devem ser induzidos e fortalecidos pela 
dimensão cidadã e educacional. (LEMOS, 2011, p. 17) Já os interagentes utilizam os mesmos 
dispositivos e redes aproveitando toda sua potencialidade.
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Optamos neste momento por trazer as narrativas que emergiram da pes-
quisa-formação que se dá no ambiente da pesquisa atual de mestrado que 
tem com título “A Informática na Educação no ensino superior: do currícu-
lo em EAD para o currículo em educação on-line” (ProPEd/UERJ) no curso 
semipresencial de licenciatura em Pedagogia (UERJ), do Consórcio Cederj9, 
e trazer o método da pesquisa-formação, pelo qual a tutora faz mediação 
numa formação continuada articulada com seus pares, dando espaço para a 
reflexão conjunta sobre suas práticas.

A disciplina Informática na Educação conta com tutores presenciais, 
que ficam disponíveis nos polos10, e tutores a distância, que fazem atendi-
mento via ambiente virtual ou por telefone. Como boa parte da equipe de 
tutores presenciais não tinha uma prática docente on-line, isto é, uma prática 
que não dicotomiza ambiente virtual de sala de aula presencial, interagindo 
em ambos os espaços, a coordenação optou por realizar todas suas atividades 
a distância, utilizando o ambiente virtual Moodle.

Nesse ambiente, coordenação e tutores lançam mão de vários recursos 
comunicacionais, síncronos e assíncronos, como chats, fóruns de discussão e 
e-mails, como dispositivos que possibilitem a mediação de conversas e nar-
rativas com os cursistas. Iniciado o debate, as mediações vão sendo feitas de 
forma a motivá-los não só a responderem as questões, mas a trazerem novas 
inquietações e assim contribuírem para a construção do aprendizado de to-
dos os praticantes envolvidos.

Por isso, não abrimos mão de utilizar não só o ambiente virtual, mas 
também, ao longo do processo, redes sociais, como o Facebook, YouTube, 
Livestream (software para transmissão de webconferências que utiliza Face-
book e Twitter como chats), interfaces para elaboração de blogs, repositórios 
de slides como slideshare, e outros recursos que possibilitam a autoria e a 
construção do conhecimento.

Buscando fugir da lógica de práticas pautadas em um currículo engessa-
do, tecemos de forma colaborativa atos de currículo (MACEDO, 2011) a par-
tir das discussões sobre cibercultura provocadas por vídeos disponibilizados 

9 O Consórcio do Centro de Educação Superior a Distância do Rio de Janeiro (CEDERJ) reúne o 
governo do Estado, através da Fundação CECIERJ, e sete instituições públicas de ensino superior 
sediadas no Estado do Rio de Janeiro. 

10 O Polo CEDERJ é uma referência física para que os alunos possam realizar atividades presenciais 
obrigatórias, como aulas no laboratório, avaliações, tutoria presencial etc.
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no YouTube da série de cinco programas da TV Escola (Programa Salto para 
o futuro), intitulada “Cibercultura: o que muda na educação11”. 

Nesse recorte da pesquisa que aqui apresentamos e que ocorreu do pri-
meiro semestre de 2012 ao primeiro semestre de 2013, totalizando um ano, o 
desenho didático não se alterou12, iniciando-se com a discussão sobre os ví-
deos como uma das avaliações a distância13, incluindo um fórum sobre como 
criar planos de aulas em que o uso de tecnologias esteja inserido e outro pro-
pondo a elaboração de um vídeo ou de um blog como exercício de autoria.

Todo o material produzido no primeiro semestre pelos tutores e pro-
fessores foi utilizado como material de apoio para os semestres seguintes 
retroalimentando as discussões, potencializando novas autorias e tecendo 
o conhecimento individual e coletivo, com a criação de links com os acon-
tecimentos típicos da contemporaneidade da cibercultura e que a todo o 
momento surgem nas redes sociais, como o caso da professora Amanda e seu 
debate inflamado na Câmara de Vereadores, as batalhas do passinho, os qua-
dradinhos de oito e as passeatas durante a Copa das Confederações. 

Não é preciso escrever nesse texto uma só nota para cada exemplo cita-
do. Basta ir ao Google pelo celular, pelo tablet, pelo notebook ou ainda pelo 
desktop e digitar seus nomes para se encontrar inúmeros rastros sobre cada 
um deles e os usos que muitos professores vêm fazendo dessas produções, se 
apropriando e recriando novos objetos de aprendizagem. Rastros de imagens 
e narrativas que criam e recriam novas imagens e novas narrativas que nos 
formam, que nos constituem pela interatividade com o outro. 

11 <http://tvescola.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=693:salto-para-
-o-futuro-serie-cibercultura-o-que-muda-na-educacao&catid=71:destaque>.

12 O desenho didático não se alterou em relação aos conteúdos e atividades. Contudo, é notório 
que a dinâmica em relação a conexão do praticante ao ambiente virtual de aprendizagem da 
disciplina e a criação de conteúdos não é mais a mesma. Os praticantes tem habitado mais o 
ambiente seja com suas narrativas nos fóruns, seja colaborando com seus achados imagéticos 
da internet, seja produzindo conteúdos.

13 Os professores semestralmente realizam dois tipos de avaliação: as Avaliações a Distância (ADs), 
que são realizadas em casa e podem ser entregues no polo, pela plataforma ou pelo correio, e as 
Avaliações Presenciais (APs), que são realizadas no polo em um dia previsto em cronograma.
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os vídeos do Youtube: pensando práticas em  
tempos de cibercultura

Os debates costumam desencadear várias narrativas que indicam a po-
tencialidade do digital como suporte flexível e capaz de possibilitar autorias 
coletivas, o seu uso na educação, o perfil do docente em tempos de cibercul-
tura e a questão da inclusão digital. Nesse contexto, estão Sandro e Vanes-
sa14, dois praticantes culturais que durante o trabalho na disciplina trazem 
suas autorias para os fóruns e os vídeos produzidos e contribuem de forma 
significativa com suas questões e histórias de vida.

No emaranhado de postagens, as de Sandro nos chamaram atenção. As nar-
rativas que elas traziam sem foto e sempre em vermelho ou outras cores ber-
rantes, pareciam gritar, mesmo não estando grafadas em caixa alta15. Suas falas 
eram polêmicas e aparentavam a princípio apontar para um caminho contrário 
ao que discutíamos, mas que, como se verificava depois, ampliavam o debate. 

Praticante-estudante Sandro: Minha perspectiva acerca das mudanças ocor-
ridas em virtude da Cibercultura são relacionadas à forma como poderemos 
incluir todas as camadas da sociedade em tão pouco tempo, já que a velocidade 
com a qual ela tem avançado por meio dos mais diversos caminhos, e assim 
adentrado a todos os instantes em nossos lares e locais de trabalho, sem que 
ao menos tivéssemos tempo de analisar suas consequências as nossas relações, 
não só as educacionais mas também as sociais e até mesmo as familiares, uma 
vez que ‘todos’ podem comunicar-se, fato este que origina minha maior dúvida: 
Como poderemos incluir de forma linear a ‘todos’ os componentes da sociedade 
independente de sua colocação na mesma? Acredito ser este o maior desafio para 
a democratização da Cibercultura e da utilização desta em todos os níveis es-
colares, sem que para isso tenhamos que excluir uma parcela da população que 
além de analfabetos digitais, são também analfabetos funcionais e por vezes 
analfabetos de ‘Pai e Mãe’. 

Sandro nos chamava atenção para a emergência da inclusão social, algo 
mais amplo do que a inclusão digital, como se as discussões indicassem que o 

14 Sandro é aluno do curso de licenciatura em Pedagogia (UERJ) e militar da ativa da Marinha do 
Brasil. Ainda não leciona e Vanessa é aluna do curso de licenciatura em Pedagogia (UERJ) e pro-
fessora de Informática do Colégio Pedro II.

15 Existe um código de conduta usado na internet com recomendações para que não ocorram mal-
-entendidos na comunicação chamado“netiqueta”. Uma dessas recomendações alerta que, em 
chats, e-mails ou fóruns, letras maiúsculas indicam que se está gritando.
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computador fosse a solução para todos os problemas de educação. Essas ten-
sões foram determinantes para que repensássemos algumas questões: como 
pensar nossas práticas em tempos de cibercultura quando não há rede e em 
alguns casos nem o digital? Por conta desse problema, foi proposta como 
atividade avaliativa a elaboração de um vídeo que abordasse a temática da 
relação inclusão digital-inclusão social.

O vídeo produzido por Sandro mostra seu rosto e dá voz às suas narrati-
vas impressas nos fóruns do ambiente virtual da disciplina. Tinha o mesmo 
cunho crítico dos pontos que transcendem o uso da tecnologia na escola, 
partindo desde a conexão e a necessidade de políticas públicas que ofereçam 
uma internet de qualidade para todos até as questões como a fome e a inclu-
são social.

Com a criação do vídeo e sua postagem no fórum, Sandro nos fez pensar 
que precisamos de políticas públicas que considerem os professores diferen-
tes entre si e entre todos, como praticantes capazes de liderar todo o proces-
so escolar. que necessitamos de mais e melhores espaços de formações via 
pesquisas que articulem questões e práticas dos cotidianos com os estudos 
da cibercultura com a educação.

Compreendemos que nem todos os professores estão incluídos cibercul-
turalmente (SANTOS, E., 2010), temos alguns mais incluídos que outros e 
alguns mais participativos que outros, buscando formação, imersos nas re-
des, cocriando, interagindo e compartilhando, e outros mais excluídos, que 
não usam e que não gostam de usar as redes. 
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figura 2 – Vídeo produzido por Sandro

Fonte: Blog dos Pólos Paracambi e Maracanã (2012).

Sandro, que parecia ser uma exceção e que talvez em outras disciplinas 
tivesse suas contribuições descartadas, nos afetou e foi afetado pelas media-
ções, mais especificamente por intermédio de uma produção de vídeo16 de 
um colega de curso disponibilizada no blog colaborativo aberto a todos os 
cursistas dos polos Maracanã e Paracambi, para postagem e socialização das 
produções hospedadas no YouTube e disponível para comentários e aprecia-
ção dos demais cursistas e coordenação.

Praticante-estudante Sandro: Queridas Tutoras e Colegas, Ainda não consegui 
conter minhas emoções após visitar nosso blog e ter escolhido o vídeo do meu co-
lega de pólo (Maracanã) Thiago Spinelli, confesso mais uma vez que até agora 
estou totalmente anestesiado e postei o seguinte comentário no nosso blog: ‘Boa 
Noite, Fiquei fascinado com seu vídeo e confesso que meus olhos ficaram marea-
dos, com tanta sensibilidade, e veja que emocionar um homem que viveu anos a 
viajar pelos mares de todo o Mundo não é uma tarefa das mais fáceis!!!!Kkkk... 
Foi um prazer imensurável ter tido esta oportunidade de apropriar-se por al-
guns segundos de sua rotina, e é por este motivo que escolhi ser um Educador.’

16 http://migre.me/fAAnG
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Para Soares (2011), as narrativas dos praticantes são fragmentos de ex-
periência e se constituem de restos e relampejos de imagens, sons, ruídos, 
invenções, lutas, performances e fabulações. Para a autora, essas percepções 
se enredam em narrativas e potencializam a imaginação. 

Portanto, ao lidar com esses meios é necessário reconfigurar nossos sen-
tidos de tempo, distância e espaço, já que essas composições não são lineares. 
Para Santos, E. e Santos, R. (2011) é impossível compreender os esboços da 
nova cultura se não tentarmos compreender os traços característicos das no-
vas linguagens que estão sendo instauradas.

Vanessa é uma aluna cega. Nosso desafio era propiciar a ela um ambiente 
acessível em relação aos conteúdos e materiais disponibilizados, assim como 
possibilitar suas autorias. Contudo, Vanessa não participava dos fóruns. 
Provavelmente, em outras pesquisas sua não participação a descartaria do 
processo. Entre nós, ao contrário, seu silêncio fez com que a equipe olhasse 
para o modo com que habitava o ambiente e o navegava e buscasse softwares 
leitores de tela diferenciados.

O silêncio de Vanessa nos afetou e a afetou, já que depois ela pôde produ-
zir um vídeo mostrando suas angústias e nos mostrando que devemos estar 
atentos à e-acessibilidade.

Praticante-estudante Vanessa: Olá, amigos estudantes em geral. Sou Vanes-
sa Rodrigues, deficiente visual do polo Maracanã. Trabalho lecionando Infor-
mática para deficientes visuais na biblioteca digital do Colégio Pedro II, em Re-
alengo. Essa disciplina para mim está sendo um grande desafio, pois o processo 
de desenvolvimento da acessibilidade da plataforma apenas está começando e 
eu necessito de autonomia para trafegar por esse ambiente. Além do que, não 
há mais tutoria presencial desta disciplina; o que para mim é essencial!!!! Como 
discente, continuo na rota do esforço, compensando as necessidades de acessos e 
adaptações curriculares com auxilio de tutores voluntários e colegas de turma 
do polo que enviam por e-mail, alguns conteúdos didáticos. Sucesso para to-
dos!!!!! Vanessa.

Apesar do impedimento técnico de participação no ambiente da discipli-
na, Vanessa deu sua contribuição ao produzir um vídeo apresentando suas di-
ficuldades como aluna de um curso a distância, discutindo de forma legítima 
a questão da inclusão. O vídeo postado em um blog colaborativo17, fora do am-
biente virtual, desencadeou comentários dos colegas e tutores que demons-

17 Todos os participantes podem postar, alterar e comentar as produções disponibilizadas.
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traram que aquela produção contribui, e muito, para a nossa formação, pois 
as narrativas de Vanessa trouxeram a visão sobre acessibilidade (um dos temas 
discutidos no ambiente de que Vanessa não pôde participar), a partir da pers-
pectiva de quem depende dela.

figura 3 – Produção de vídeo da aluna Vanessa

Fonte: Blog dos Pólos Paracambi e Maracanã (2012).

Praticante-estudante Mariléa:18 Olá, Vanessa, adorei seu vídeo, ouvimos falar 
muito de acessibilidade e das dificuldades [por] que passa um portador de ne-
cessidades especiais, mas não temos uma ideia concreta dos problemas. Vendo 
seu vídeo pude ter a ideia de como é a acessibilidade em informática e como 
mesmo tendo alguma acessibilidade, ainda há muito o que se tornar acessível, 
falta ainda muita estrutura para os portadores de necessidade consigam alcan-
çar plenamente todos os recursos que as TICs oferecem. Parabéns, você mostra 
muita força de vontade e muita dedicação, outros já poderiam ter desistido ao 
se depararem com as inúmeras dificuldades que você encontra e que pudemos 
observar no vídeo. Abraços! Mariléa – Polo Paracambi

Através desses exemplos e de muitos outros que discorremos neste tra-
balho, percebemos o potencial das redes sociais como novas formas de pen-
samento, como instrumentos culturais de aprendizagem, mediando novos 
processos tecnológicos, comunicacionais e pedagógicos. 

18 Mariléa é aluna do curso de licenciatura em Pedagogia (UERJ) e já leciona.
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Observamos que, pela dinâmica de interação nas redes, os ambientes on-
-line de aprendizagem são capazes de criar redes de docência e aprendiza-
gem, permitindo experiências significativas nos diferentes “espaçostempos” 
da cibercultura.

autorias: o singular e o coletivo no 
Processo formativo

No primeiro semestre de 2012, planejando como poderia ser realizada a Ava-
liação a Distância (AD), ficamos pensando na realidade não só dos cursistas 
que em alguns casos utilizavam os computadores dos polos que, por sua vez, 
possuem o sistema operacional Linux, mas também na realidade das escolas 
em que poderão futuramente trabalhar. Por isso, não bastava apenas dispo-
nibilizar tutoriais, já que estes podem ser facilmente encontrados na inter-
net. Assim, planejamos uma webconferência que mostrasse que é possível 
criar vídeos, mesmo usando recursos simples, como um programa que cria 
slides, e que desses slides é possível fazer uma animação. 

O evento foi transmitido ao vivo da UERJ, com a presença in loco de 
todos os tutores a distância, e posteriormente disponibilizado no YouTu-
be para os que não puderam participar de forma síncrona. Todo o proces-
so anterior ao evento foi gravado e também disponibilizado: planejamento, 
criação do storyboard19, elaboração e separação de material para criação da 
animação e produção. A aula 3 da disciplina Autoria no Ciberespaço oferece 
à praticante-pesquisadora Cristiane a oportunidade de fazer uma chamada 
no Fórum para a atividade:

Praticante-pesquisadora Cristiane: Atenção ao roteiro: Após as leituras convida-
mos vocês para interagirem neste fórum sobre a seguinte questão: Como pensar 
em usos que levam a autoria (textos sobre ambientes virtuais e produção de ví-
deo) diante do quadro apresentado por Lemos (prefácio)? 2) Produzir um peque-
no vídeo/apresentação a sua visão sobre as questões debatidas (se possível apon-
tando alternativas para futuras práticas pedagógicas com uso das tecnologias); 

19 Segundo o cartunista e autor de histórias em quadrinhos Spacca, storyboard “é um filme contado 
em quadros, um roteiro desenhado. Lembra uma história em quadrinhos sem balões. Mas existe 
uma diferença fundamental: apesar da semelhança de linguagem e recursos gráficos, uma histó-
ria em quadrinhos é a realização definitiva de um projeto, enquanto que um storyboard é apenas 
uma etapa na visualização de algo que será realizado em outro meio. O story é um desenho-
-ferramenta, um auxiliar do cineasta”. (SPACCA, 201-?)
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3) Postar em um fórum específico para seu polo (Fórum Produções). Fique atento: 
participe no fórum destinado ao seu polo!!!!Vamos interagir e produzir!!

Lemos (2011) alerta que a inclusão é um problema cultural e não apenas 
econômico ou cognitivo. Para ele, tanto quanto o capital técnico, os projetos 
de inclusão digital devem fazer crescer os capitais social, intelectual e cul-
tural. Deve-se ir além dos fatos ou dos artefatos. A inclusão pressupõe auto-
nomia, liberdade e crítica. Trouxemos trechos de uma conversa cuja leitura 
nos possibilita pensar como a autoria, os processos de reflexão da própria 
prática, operam na construção coletiva de nossos processos formativos:

Praticante-estudante Magno: O problema de como pensar em usos que levam a 
autoria diante das questões levantadas pelo ótimo prefácio de André Lemos, é 
que há de se concordar que se faz necessário, primeiramente, um amplo debate 
da sociedade no que tange ao DECRETO N.º 7.175, DE 12 DE MAIO DE 
2010, que Institui o Programa Nacional de Banda Larga (PNBL), e que no 
seu Art. 1o diz que o Programa Nacional de Banda Larga (PNBL) tem por obje-
tivo fomentar e difundir o uso e o fornecimento de bens e serviços de tecnologias 
de informação e comunicação... Desta forma,como escrito está, é até admirável 
a iniciativa do governo, caso não houvesse por parte deste, a cessão de benesses 
às operadoras de empresas de telecomunicações e fosse de fato dado a todos os 
cidadãos, coloco na palavra todos uma ênfase maior e com letra maiúscula, tal 
qual um grito fosse. Pois a ideia de inclusão digital, como colocada ‘friamente’ 
nas letras da Lei, não é apenas a de fornecer o acesso a internet, ao computador 
pessoal, ao notebook, ao uso de tecnologia 3G ou 4G.

Praticante-estudante Renata: Ao ler a postagem do colega Magno, me remeti 
ao artigo do jornal A Gazeta. Ele fala da entrada da telefonia 4G no Brasil e 
como as leis realmente são excludentes. Os preços são absurdos e a qualidade 
será, apesar das leis, duvidosas. Todos já ouviram falar, por exemplo, da tecno-
logia 3G, mas quem de nós já fez uma ligação com vídeo? Ou ao menos sabia 
que o famoso 3G era isso? Quando falamos de autoria percebo nela um objetivo 
e não um meio, que esbarra em uma série de questões. Para que se pense em 
usos que conduzam à autoria, me remeto primeiramente a educação em si. Pois 
a mudança de postura é pressuposto primordial para que um aluno chegue à 
autoria de forma crítica e reflexiva e não [como] um mero reprodutor da cultura 
de massa. A cybercultura, espaço de natureza incitante para que se desenvolva 
a capacidade criativa e expressiva do homem, só se torna ferramenta de liber-
tação, diante de uma postura reflexiva e crítica. O que nos conduz aos objetivos 
da educação brasileira, que ainda possui um sistema pouco autônomo e acrítico. 
Desta forma, volto à matéria inicial, para que 3G ou 4G, assim como a energia 
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nuclear, virou bomba, as grandes possibilidades de um ambiente virtual podem 
virar curtir ou compartilhar, e isto não é autoria.

O praticante-estudante Magno20 mostra na sua narrativa que inclusão 
social e inclusão digital estão interligadas em seus propósitos, suas metodo-
logias e os grupos sociais aos quais destinam suas ações. Assim como Lemos 
(2011) diz no prefácio do livro referido no curso, não se pode pensar em 
inserir socialmente um praticante sem o conhecimento das novas tecnolo-
gias digitais. Mais do que isso: cidadãos inseridos socialmente e digitalmente 
devem estar cotidianamente conectados aos movimentos sociais e globais, o 
que exige formação, experiência, infraestrutura e oportunidades. 

A praticante-estudante Renata21 traz uma questão fundamental para que 
a autoria se materialize. E como sugere Macedo (2011), é preciso dialogar 
com o contexto da cibercultura e seus desdobramentos na educação, ressig-
nificando o currículo como espaço de cultura, saberes, vivências e sentidos, 
no qual os professores possam, com os dispositivos digitais, potencializar 
autorias e processos formativos. (MACEDO, 2011)

Pensar os usos e práticas dos professores numa perspectiva de inclusão 
digital exige levar em conta o “espaçotempo” da realidade em que eles estão 
inseridos, ou seja, em que reinventam seu próprio modo de fazer e fazer-se. 
(BERGER; LUCKMANN,2012) Nesse sentido, precisamos pensar as práti-
cas desenvolvidas por esses professores nesses ambientes de aprendizagem. 
Assim, não podemos desvincular a ideia de inclusão digital da efetiva inser-
ção de todos, pois os usos desses dispositivos criam novas práticas sociais. 

Ter acesso às tecnologias digitais em rede representa um primeiro passo 
à inclusão digital, mas não garante uma inclusão cibercultural, uma vez que 
a principal característica dessa inclusão é a possibilidade de participação do 
praticante, e sua intervenção no conteúdo. (SILVA, 2010)

Articular atividades que proporcionem experiências significativas que 
contribuam para a formação dos praticantes culturais a partir do contexto 
atual da cibercultura, através de dispositivos do ambiente virtual, e outros 
disponíveis na internet, tem sido um grande desafio.

Optamos por construir de forma colaborativa com os praticantes um 
currículo praticado (OLIVEIRA, 2003) a partir das conversas nos fóruns e 
da criação de vídeos. Pensar vivências de criação e cocriação que dialoguem 

20 Magno é aluno de licenciatura em Pedagogia (UERJ) e leciona em um curso de Petróleo e Gás.

21 Renata é aluna do curso de licenciatura em Pedagogia (UERJ) e já leciona.
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com os conteúdos da disciplina, para nós do GPDOC, vem ao encontro da 
convicção de que a experiência, o fazer é formativo e pode se tornar signifi-
cativo na prática dos docentes em formação envolvidos no processo – tuto-
res, cursistas e coordenadores, pois percebemos

[...] que o que faz a experiência formadora é uma aprendizagem que arti-
cula saber-fazer e conhecimentos, funcionalidade e significação, técnicas 
e valores num espaço-tempo que oferece a cada um a oportunidade de 
uma presença para si e para a situação, por meio da mobilização de uma 
pluralidade de registros. (JOSSO, 2004, p. 39)

As práticas criadas, que articulavam o uso do ambiente virtual a redes 
sociais como YouTube gerando narrativas comunicacionais, contribuíram 
de forma significativa para formação de todos os envolvidos – tutores, co-
ordenação e cursistas – quanto ao pensamento crítico e indagador sobre as 
tecnologias e, mais ainda, apontaram para o papel do professor como incen-
tivador de autorias, para além do uso do digital, que potencializa mas não 
pode ser um limitador quando ausente. 

França (2006, p. 85) redefine o sujeito da comunicação sob um viés re-
lacional. O “sujeito em relação” é produzido na ação de afetar e ser afetado 
pelo outro através da mediação dos materiais significantes que o cercam e 
com os quais lida cotidianamente. Este sujeito “surge aberto ao aconteci-
mento, ao imprevisível”.

A partir de depoimentos como os dos cursistas Magno, Sandro, Renata e 
Vanessa, vários vídeos foram produzidos e socializados no YouTube, vídeos 
que falavam sobre o cotidiano escolar, vídeos produzidos a partir de recor-
tes das falas dos cursistas nos fóruns do ambiente. Produções com celular, 
com webcam, animações e monólogos foram autorias que apontaram para as 
inúmeras possibilidades do fazer como potente fomentador de novos “sabe-
resfazeres”.

Praticante-pesquisadora Cristiane: Magno e Renata, vejam como essa nossa 
proposta de debatermos sobre autoria do professor e autoria do aluno é per-
tinente. Ainda que pensemos nos inúmeros empecilhos, a autoria, a produção 
acontece. O digital (repito isso várias vezes) potencializa a autoria sem sombra 
de dúvidas. Contudo, a falta dele não impede, apenas limita. Vcs já viram o 
número de vídeos produzidos pela galera do funk? Desde o Bonde das Maravi-
lhas até o Lek, Lek, vemos produções por garotos, que alguns momentos utilizam 
celulares para filmar, que editam, postam, trocam, mediam etc. etc. Gostando ou 
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não do funk, não consigo deixar de olhar como educadora: De que forma posso 
usar esse potencial na educação? Lembram da Isadora? Aquela do Facebook? 
Para mim não existe um exemplo melhor, hoje, de como o Face pode ser utilizado 
de forma autora e cidadã. Ainda assim a menina foi muito criticada. É ou não 
é um paradoxo? O que acham disso tudo?

Segundo Santos, R. (2011) estamos vivenciando diversas experiências so-
ciais, econômicas, educacionais e políticas através das tecnologias digitais. 
Tendo em vista a relevância dessas significações que se fazem presentes, 
nós, professores e pesquisadores, devemos nos dedicar à tarefa de apresentar 
e problematizar noções que sejam capazes de nos levar a compreender de 
modo mais efetivo essas complexidades com que a realidade nos desafia.

A partir de nossas pesquisas-formação multirreferencial com os cotidia-
nos (ALVES; OLIVEIRA, 2008; ARDOINO, 1998; JOSSO, 2010; MACEDO, 
2010; SANTOS, E. 2010) cuja abordagem teórico-epistemológico-metodoló-
gica considera a ideia de que nos formamos nas práticas de autorias e nas 
múltiplas redes educativas de que fazemos parte, temos discutido a presença 
dos artefatos culturais pensando a docência e a cibercultura. Nessa perspec-
tiva, compreendemos que o processo de produzir vídeos constitui espaços-
tempos nos quais se articulam e se ressignificam experiências diversas dos 
praticantes culturais nos múltiplos contextos cotidianos em que vivem.

conclusão

O que esses professores narram trazem contribuições importantes para a 
nossa pesquisa. Essa mudança tem implicações paradigmáticas na maneira 
de pensar as novas formas de comunicação e as novas educações (PRETTO, 
2006), possibilitadas pela materialização do digital em rede. Trazendo essa 
perspectiva para a Educação, o professor tem com o digital um conjunto de 
territórios a explorar, outras possibilidades de criar e formular problemas, 
sistematizando seus saberes e suas experiências.

Com essa apropriação, podemos compreender que as tecnologias digitais 
não só fazem mediação com o mundo e com os outros, como também trazem 
possibilidades de entendimento, através do que é interiorizado no contato 
com elas e que nos leva a determinadas ações.
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Ao escolhermos como dispositivo de pesquisa a rede social YouTube, 
acreditamos que a criação e publicação de vídeos tornou-se elemento impor-
tante da cultura contemporânea. É crucial observar e compreender impor-
tantes questões relacionadas, por exemplo, aos debates sobre a reconfigura-
ção das tecnologias de comunicação na atualidade, sobre copyright e diretos 
autorais, sobre a inclusão, a perda de seu status exclusivamente televisivo, 
sobre uma maior participação no processo de criação de conteúdo midiático 
e sobre a popularização de novos fenômenos sociais, como os vídeos virais e 
os flashmobs.22

O YouTube participou de três revoluções na internet. Primeiro, ao trans-
formar a produção de vídeos, dada a popularização do uso das câmeras digi-
tais presentes nos telefones celulares, por ser uma interface de software de 
produção mais fácil. Segundo, pelo surgimento da Web 2.0 que trouxe ao 
usuário uma maior participação e colaboração na produção de conteúdo on-
-line. E, por último, mas não tão menos importante, pela Revolução Cultural 
que permitiu a qualquer pessoa do mundo criar conteúdos e publicá-los.

Como os objetos são produtos de coletividades, não é possível utilizá-
-los sem interpretá-los, metamorfoseá-los. São os usos que fazemos deles, a 
interpretação que damos ao entrarmos em contato com eles, que modificam 
nosso modo de refletir e agir no mundo. Para nós, essa compreensão é im-
portante, porque partimos da análise das práticas dos professores quando es-
tes enfrentam problemas complexos dos cotidianos. Para compreendermos 
como estes utilizam os conhecimentos científicos, como resolvem situações, 
como modificam suas rotinas, como usam e se apropriam das redes sociais da 
internet e como experimentam outras possibilidades de usos desses objetos.
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nosso Ponto de Partida…

Os computadores são máquinas processadoras, “isso significa que manipu-
lam símbolos com base em certas regras e são dispositivos processadores de 
signos”. (CAPRA, 1996, p. 216) Instauram, portanto, a transformação dos 
átomos em bits (0 e 1). Com a conexão dos computadores em rede, as infor-
mações produzidas por nós passaram a circular nas estruturas do ciberespa-
ço, de modo descentralizada, permitindo a troca de conversas em tempo real, 
reconfigurando as práticas culturais contemporâneas.

Em Lévy (1999), o ciberespaço não especifica apenas a infraestrutura ma-
terial da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informa-
ções que ele abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam 
esse universo. 

Na primeira fase da cibercultura, o usuário majoritariamente acessava a 
rede em busca de informações, para saquear e ler conteúdos.  A interação acon-
tecia nas trocas de e-mails, listas/fóruns de discursão e bate-papo. “As redes de 
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comunicação não se restringiram mais à utilização exclusiva de governos e 
empresas e o seu uso estendeu-se as pessoas físicas”. (SANTAELLA, 2014, p. 6)  

Com as inovações e convergências tecnológicas no processo de populari-
zação da banda larga, marcando a segunda fase da cibercultura, na qual ocor-
re a explosão dos espaços digitais para sociabilidade, ou seja, os sistemas de 
redes sociais (Orkut, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram), processos co-
laborativos e arquiteturas participativas de produção como wikipedias, blogs 
e podcats. É a conectividade, a exposição, a interatividade, a colaboração que 
caracteriza a Web 2.0.

Na atual fase da web, a 3.0, a cibercultura móvel e ubíqua permite aos 
usuários não somente acessarem informações e se comunicar, mas também 
potencialmente criar em mobilidade. Criar imagens, textos e vídeos pelos 
dispositivos móveis conectados em rede enquanto se deslocam pelos espaços 
das cidades em tempo real, promovendo uma fusão do ciberespaço com o 
espaço físico.

Segundo a pesquisadora catalã Reig (2012), a Web 3.0 também chamada 
de web semântica, ensina a construir ambientes formativos, personalizar a 
experiência de aprendizagem e formar para participação e experiências pro-
fissionais, emocionais e cidadãs. 

Os “espaçostempos”1 de “ensinoaprendizagem”, portanto, se modificam e 
reinventam novas experiências pedagógicas formais e informais que podem 
acontecer na  mobilidade e ubiquidade que traz a cultura digital. A multipli-
cidade de linguagens habita as redes e se misturam formando novas narrati-
vas, nas quais princípios como a criatividade e a estética, que permaneceram 
à margem durante muitos anos, hoje são valorizados com um novo olhar. 
A seguir, apresentaremos como a produção de imagens em mobilidade e as 
práticas de storytelling podem inspirar práticas formativas na educação hoje. 

as imagens voláteis e as Potencialidades 
criativas na educação

O que são as imagens voláteis? 
Tal termo foi cunhado por Santaella (2007) para referir-se aos caracte-

res que moldam as imagens na contemporaneidade, mesmo que estes sejam 

1 A junção de palavras possui o objetivo de aproximar termos até então vistos como dicotômicos 
ou opostos.
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temporários. que características são essas? Será que você mesmo não nos 
pode responder? Experimente:

Agora, possivelmente, você tem um celular com câmera e internet ao seu 
lado, pegue-o e fotografe o que acabou de escrever ou desenhar, compartilhe 
nas suas redes com a hashtag #imagensvolateis e voilá, nos encontramos nes-
se espaço tempo aqui-agora.

Vejamos outro exemplo2:

figura 1 – Para onde me levará? 

Fonte: elaborado pelos autores.

2 Para decodificar os códigos QR, basta instalar no seu smartphone um aplicativo de decodificação 
de Qrcodes. Escreva na loja de aplicativos: “Qrcode” que muitos aplicativos gratuitos aparece-
rão.
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quais não são as potencialidades, dentro do universo eufórico dos selfies, 
a ausência de informações imagéticas e diríamos, de forma mais ousada, a 
neutralidade dos códigos qR? Os quais, apesar de não nos dizerem muito à 
primeira vista, podem nos fazer perdidos na rede. Aproveite e experimente 
novamente estender esse texto, decodificando o qR-code para ser direciona-
do para as nuvens. O que será que irá encontrar?

quais são afinal as características das imagens voláteis? Sigamos com a 
autora deste termo, Santaella (2007, p. 386):

Chamo essas imagens de ‘voláteis’, pois, além da enorme facilidade que 
elas instauram para se fotografar qualquer situação, em qualquer lugar, 
sua natureza digital permite que elas sejam remetidas a quaisquer outros 
celulares com a mesma capacidade técnica ou para quaisquer terminais de 
computador em quaisquer ponto do planeta. Isso faz delas imagens flui-
das, soltas, viajantes, migrando de um ponto físico a outro com a leveza 
do ar. Mesmo viajando para os mais variados lugares, tem a capacidade 
de permanecer em todos eles ao mesmo tempo. Por isso são, sobretudo, 
imagens ubíquas.

Isto compreendido, quais as relações entre tais imagens e a Educação? 
O ato educativo e as imagens sempre estiveram intrinsecamente ligados, se 
compreendermos as imagens no seu sentido mais amplo, como um gesto, por 
exemplo. Um gesto docente trata-se de um ato educativo. Um olhar de re-
preensão ou um de acolhimento destrincha relações comunicativas de apro-
ximação ou recusa de um conhecimento. Além também das ideias imediatas 
que podemos imaginar nessa relação tais como a seleção de imagens numa 
exibição de slides, num livro didático ou mesmo numa atividade mais dire-
cionada como a produção de cartazes sobre alguma temática. Certamente, 
a escolha feita por parte dos alunos e alunas é avaliada pelos professores. 
Porém, seria saudável que você já estivesse nos julgando sobre pessoas cegas. 
E, neste caso, a imagem ganha ainda mais vigor, porque antes mesmo da sua 
estruturação física, pensamos com imagens. Nossa memória é permeada das 
mesmas. Se o pensamento é formado em grande parte por imagens, e se o co-
nhecimento possui por matéria-prima o ato de pensar, compreendendo que 
este último não se segmenta do ato de fazer, podemos afirmar que o conhe-
cimento é também formado por imagem. Mas existe ainda algo que não foi 
dito e que deixa ainda mais evidente essa relação. Vejamos a imagem a seguir:



Imagens voláteis e Digital Storytelling 215

figura 2

MAÇÃ

Fonte: elaborado pelos autores.

que imagem mais interessante é essa que emite sonoridades, transmite 
desejos, sonhos, vontades e também dados e informações. Jogamos com ela a 
todo instante, não? A poesia concreta aproximou ainda mais essa discussão 
entre texto e imagem3:

figura 3 – Pluvial / fluvial

Fonte: Augusto de Campos (1986).

Imaginemos utilizar a brincadeira na escrita acadêmica, mas enquanto 
ainda não experimentamos, fazemos muito no ciberespaço reinventando as 
formas de escrever, através, inclusive, dos emoticons, imagens que muitas ve-
zes valem mais do que palavras…

3 Para evitar problemas de autorização para uso de imagens, algumas captadas na internet, re-
solvemos lançar mão do uso de Qrcodes que levam às imagens. Como explicamos acima, para 
decodificar os códigos QR, basta instalar no seu smartphone um aplicativo de decodificação de 
Qrcodes. Para decodificar os códigos QR, basta instalar no seu smartphone um aplicativo de de-
codificação de Qrcodes. Escreva na loja de aplicativos: “Qrcode”, que muitos aplicativos gratui-
tos aparecerão. Para facilitar a leitura, porém, agrupamos todas imagens no blog: históriasvisu-
ais.blogspot.com.br para ter acesso a todas imagens do texto.
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figura 4 – Emoticons

Fonte: elaborado pelos autores.

Já entrando no ciberespaço, portanto, a discussão agora será no sentido 
de captar algumas potencialidades das imagens voláteis no ato educativo, 
não deixando de lado o que foi levantado até agora, mesmo de maneira re-
sumida: a relação entre imagem, pensamento, conhecimento e texto. Duas 
questões são relevantes para formação epistemológica dos praticantes da ci-
bercultura, que somos todos nós, aqui-agora, salvo, inclusive, os processos de 
exclusão digital, se compreendemos que a digitalização dos códigos trata-se 
de uma dinâmica cultural, assim como a escrita e a oralidade (ver d’Ávila e 
Santos, 2014). Dentre tantas questões que envolvem as imagens voláteis e os 
atos educativos, são duas, portanto, que queremos destacar: a interatividade 
e a pesquisa de imagens.

Por interatividade, como já apontamos acima, compreendemos a mani-
pulação física na mensagem. A binaridade dos códigos das imagens favorece 
a edição dos mesmos, se houver o software que leia sua extensão. Portanto, 
uma imagem divulgada por um grande meio comunicacional, em questão 
de segundos, pode ser reeditada e reelaborada, ou seja: repensada. Reinven-
tando tais imagens podemos contar a nossa própria forma de ver as coisas. 
Isto podendo alcançar simultaneamente diversas máquinas processadoras, 
portanto, diversas pessoas. Trata-se da multiplicação de imagens criando um 
contingente de autores, muitas vezes, anônimos pelo ciberespaço. Ainda no 
ambiente educativo, recentemente tivemos no contexto fluminense uma 
imagem que causou comoção entre os docentes, vejamos:
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figura 5 – Sem título

Fonte: Pref eitura do Rio de Janeiro (2014).

Muitos docentes compartilharam amplamente essa imagem dizendo que 
ela não representa o trabalho deles em sala de aula e em pouco tempo outra 
imagem é feita:

figura 6 – Sem título 

Fonte: Gustavo Brito (2015).
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Essa imagem foi compartilhada por 110 pessoas, alcançou 9.000 visuali-
zações e surge exatamente para discutir e buscar representar pessoas e suas 
indignações. As imagens voláteis propõem, portanto, uma postura além da 
discussão, propõem novas práticas, expõem as releituras diárias que fazemos 
do que vemos. O uso, digamos, hacker desse meio é potente nesse sentido 
de poder recriar e compartilhar tal criação. Para fazê-lo, não precisamos de 
muito, basta o uso de aplicativos ou softwares, redes sociais e blogs que estão 
disponíveis na rede. E, além dos famosos filtros pré-programados de imagens 
que os aplicativos já possuem, existem ferramentas tais como adicionar tex-
to e stickers, que são elementos imagéticos e comunicativos, geralmente com 
um ar divertido e estiloso, tais como balões de fala e pensamento.

Tudo parece uma brincadeira, e de fato, assim mesmo consideramos. 
Achamos que o ambiente formal tanto de ensino, quanto de pesquisa, preci-
sa reconhecer o prazer como uma fonte interessante para sermos epistemo-
logicamente curiosos, como dizia Paulo Freire. (1996) A formação imagética 
se dá principalmente no tocante de reconhecimento e discussão de pontos 
diferentes ou comuns entre os sujeitos da aprendizagem, bem como na pro-
posição de criação de uma nova imagem, a partir do que se quer expressar, 
mesmo que não se queira expressar nada, mesmo que a expressão seja contra 
a própria, mesmo o que se dedique a estudar seja o oposto do uso excessivo 
das imagens ou o não sentido, se este existir.

Nos parágrafos acima, utilizamos o termo “representação”. Passamos a 
frente o que lemos em muitas postagens de professores que não se sentiram 
representados pela imagem divulgada pela Secretaria de Educação. Aliás, é 
hashtag comum nas redes o uso de #merepresenta ou #nãomerepresenta. E 
qual importância disso para as imagens na educação nos dias de hoje? Che-
gamos à segunda questão: a pesquisa de imagens.

Vejamos: na nossa época, como estudante da educação básica, nossas 
fontes de estudo eram livros e enciclopédias da biblioteca e de casa. Como 
fazer xérox colorida era muito caro, tínhamos muitas revistas separadas para 
recortamos para pesquisas ou até mesmo livros. Utilizávamos também pa-
pel carbono ou papel manteiga para copiar a imagem. Caçávamos, entre as 
pequeninas letras das enciclopédias, a resposta para o que queríamos. Eram 
livros com um ar solene, expostas nas estantes, deveras pesados, pensávamos 
quem era a pessoa tão inteligente que o escrevera. 

Hoje, com poucas palavras, e até mesmo se escrevê-las erradas no Goo-
gle, o maior buscador de informações do mundo, há exibição de milhões de 



Imagens voláteis e Digital Storytelling 219

resultados em frações de segundos, já te apresentando o que provavelmente 
você quis buscar, mas que pela correria da vida contemporânea, você errou, 
mas não faz mal, os resultados aí estão. Hoje podemos buscar não somente 
com palavras, mas com imagens também, dizer as nossas preferências, se as 
queremos grandes ou pequenas, em preto e branco ou clipart, e assim por 
diante.

Mas o que fazer diante de tanta agilidade, senão o uso, digamos, educati-
vo, criativo, de tudo isso? Aí que está uma questão muito interessante, para 
os educadores, se já não somos o centro do conhecimento, podemos travestir 
enfim nossa emergência engajada da criticidade das coisas. Nos oferecem 
multiplicidade de informações e ainda há os que temem? Tememos o quê? 
Não saberemos a verdade? Se um dia a conhecemos.

Aproveitamos os próximos instantes para sugerir um uso interessante 
de pesquisa de imagem, ainda discutindo a questão da representação. Sim, 
porque acreditamos que aí que mora muitos problemas, tais como a criação 
de estereótipos de culturas. O que nos falam as grandes mídias sobre o conti-
nente africano, por exemplo? Ou sobre as culturas indígenas? Respondendo: 
o primeiro, o continente, se torna um país pobre, sujo e doente. As segundas 
se tornam uma e o índio se torna antiquado e preguiçoso. Se a ideia não é 
reproduzir tais imagens, porque não fazê-las diferentes? Fazer as próprias 
imagens com os alunos?

O processo de pesquisa, portanto, é muito importante na criação. Para 
isso, o professor pode usar uma infinidade de formas de fazer, não existe 
uma melhor do que a outra, mas sugerimos a plataforma Pinterest. Nessa in-
terface, é possível pesquisar imagens e colecioná-las em um álbum que pode 
ser coletivo. Ao pesquisar, é interessante perceber quais são imagens que re-
cebem uma mesma palavra como um elemento buscador. Será um rastro do 
imaginário coletivo? Além da pesquisa, o grupo ou a pessoa pode adicionar 
uma imagem e escolher quais palavras-chaves que irão guiá-la.

Encontramos no buscador de imagens, através de uma palavra-chave, 
porém, múltiplas formas de vê-las, de compreendê-las, formas diferentes e 
outras tantas muito próximas. Analisar o que as diferencia, bem como o que 
as identifica pode ser uma discussão efervescente num encontro educativo 
e, como viemos apontando, pode impulsionar a produção de novas imagens, 
ampliando o que entendemos como cidadania, o fazer parte, o criar junto a 
sociedade.
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Será, então, que uma imagem, um texto ou uma pessoa pode represen-
tar uma comunidade? Corazza (2013, p. 22) amplia essa questão, “seduzida”, 
como ela mesma diz, por Deleuze, discutindo a Filosofia da Representação:

Essa matriz platônica compõe o que Deleuze denomina Imagem Dogmáti-
ca de Pensamento, que integra a Filosofia da Representação; a qual, junta-
mente com todas as áreas que operam com o pensamento monocentrista, 
positiva as Cópias-Ícones como sucedâneos válidos do Original, enquanto 
teme os simulacros (fantasmes), considerados estranhos, primitivos, selva-
gens, desviados, divergentes e perigosos subversivos das hierarquias esta-
belecidas, verdadeiros casos perdidos que Platão detestava e recomendava 
que fossem jogados nos abismos dos oceanos mais profundos, ou aban-
donados no mais recôndito das florestas; visto negarem tanto o Original 
quanto às Cópias.

A proposta da criação é, portanto, lançar mão da multiplicidade de ima-
gens que a rede se compõe e amplia-se a cada dia, buscando discuti-las, bem 
como produzir novas e outras, negando declaradamente a tendência massiva 
do original e as cópias, criando imagens subversivas e desviantes.

storYtelling: a arte ancestral de contar 
histórias

O que nos torna humanos? A inteligência, a linguagem, as emoções? 
Segundo Jonathan Gottschall (2012, p. 9), pesquisador norte-americano, 

no seu livro The Storytelling Animal: How Stories Make Us Human, o que nos 
torna humanos são as histórias. “We are, as a species, addicted to story. Even 
when the body goes to sleep, the mind stays up all night, telling itself stories.”4 Ele 
afirma que nós, seres humanos somos, feitos de histórias e é nessas histórias 
onde nos relacionamos com “o outro”, estabelecemos laços, socializamos e 
aprendemos. 

O storytelling, arte de narrar histórias, é uma das práticas mais antigas da 
humanidade. Os relatos, contos, lendas, estórias tiveram uma função cha-
ve na transmissão e na circulação de conhecimentos. A narração remonta 

4 “Nós somos, como espécie, viciados em histórias. Sempre quando o corpo dorme, a mente fica 
desperta todas as noites, contando histórias para nós mesmos.” (GOTTSCHALL, 2012, p. 9, tradu-
ção nossa)
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à tradição oral, essa memória dos ancestrais e à história dos indivíduos que 
desempenharam papéis simbólicos fundamentais em suas comunidades. 
(COGO, 2012, p. 104) 

A experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorreram 
todos os narradores. E, entre as narrativas escritas, as melhores são as que 
menos se distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros narrado-
res anônimos. (BENJAMIN, 1994, p. 198)

Para Benjamin, a importância central de narrar uma história reside na 
capacidade de trocar experiências. Para o autor, a “natureza da verdadeira 
narrativa” é aquela que nos marca, que nos deixa um conselho, um ensina-
mento. Ele distingue dois tipos de narradores: o camponês sedentário, que 
tem a experiência do contato com a terra junto à tradição dos antepassados 
e que compartilha seu conhecimento mediante historias para seu aprendiz;  
e o marinheiro comerciante, que viaja longe e de cada lugar leva novos apren-
dizados, volta para sua casa cheio de histórias para contar. Nesses narradores 
está a essência de toda narrativa, que é a partilha de experiências de vida. 

contar histórias na cibercultura 

A utilização do termo “Digital Storytelling”, narração digital de histó-
rias, teve seu início na década dos 1990, nos EUA. Joe Lambert foi o primeiro 
a usar o termo, suas experiências de pesquisa com a contagem de histórias 
e trajetórias pessoais ao longo de muitos anos fizeram desenvolver a meto-
dologia do Digital Storytelling. Em 1994, Joe Lambert, Nina Mullen e Dana 
Atchley fundaram o Center for Digital Storytelling5, em Berkeley, Califór-
nia. O centro funciona até a hoje sem fins lucrativos, proporcionando cursos 
de formação contínua para pessoas e organizações que queiram comparti-
lhar suas histórias e iniciar-se nas práticas de criação de histórias digitais, 
promovendo mudanças individuais e coletivas. 

Ao longo da literatura, a narração de histórias utilizando a tecnologia 
digital tem sido definida como a prática de combinar a antiga arte de contar 
histórias com uma grande variedade de elementos digitais, sempre falando 
com um olhar pessoal, reconstituindo vivências e com reflexões profundas 
sobre a temática escolhida. (LAMBERT, 2002; ROBIN, 2012) Segundo Lam-
bert (2002), são sete os elementos que devem sustentar toda narração digital: 

5 Center of Digital Storytelling: <http://storycenter.org/>. Acesso em: 7 fev. 2015. 
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o ponto de vista, a pergunta dramática, o componente emocional, a voz em 
off, a trilha sonora, a economia de narrativa e o ritmo da narração. 

a. O ponto de vista tem relação com o objetivo que temos na hora de 
contar nossa história, quem é nosso interlocutor? qual é a mensagem 
e por que queremos transmitir determinada ideia?; 

b. No começo da narração, o narrador abre com uma pergunta dramá-
tica que pode ser direta ou indireta para criar um clima e capturar a 
atenção; 

c. O componente emocional faz que a audiência se identifique ainda 
mais com nossa história; 

d. A voz em off do narrador tem como finalidade que a mensagem che-
gue de maneira direta, provocando proximidade; 

e. A banda sonora pode se converter em um elemento complementar 
para a transmissão da mensagem; 

f. A economia de narrativa pretende evitar que a narração tenha exces-
so de informação e não sobrecarregar a história; 

g. O ritmo da história se refere ao ritmo da narração e ao ritmo em que 
vão aparecendo às imagens. Não deve ir muito rápido nem muito de-
vagar para que a história seja compreensível. 

No começo dos anos 1990, a prática de criação de Digital Storytelling 
consistia em um vídeo curto de dois até cinco minutos de duração, no qual 
predominava a linguagem audiovisual. Na atualidade, no contexto da ciber-
cultura, o Digital Storytelling se transforma com as mudanças e a revolução 
das linguagens que inauguraram a cultura contemporânea. Já não são apenas 
vídeos, as histórias digitais podem ser narradas numa hibridização de lingua-
gens que se complementam e pulverizam nas redes. 

[...] as linguagens antes consideradas do tempo – verbo, som, vídeo – es-
pacializam-se nas cartografias líquidas e invisíveis do ciberespaço, assim 
como as linguagens tidas como espaciais – imagens, diagramas, fotos – 
fluidificam-se nas enxurradas e circunvoluções dos fluxos. Já não há lu-
gar, nenhum ponto de gravidade de antemão garantido para qualquer 
linguagem, pois todas entram na dança das instabilidades. Texto, imagem 
e som já não são mais o que costumavam ser. Deslizam uns nos outros, so-
brepõem-se, complementam-se, confraternizam-se, unem-se, separam-se 
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e entrecruzam-se. Tornam-se leves, perambulantes. (SANTAELLA, 2007, 
p. 24)

figura 7 – Sem legenda

Fonte: Tiago Moralles (2015)6

A temática da história pode variar dependendo do objetivo perseguido 
pelo narrador, podendo esta ser uma narrativa mais histórica, reflexiva ou 
didática, além do fato da narração digital de histórias conter em si um gran-
de potencial educativo, podendo ser utilizada em qualquer área de conheci-
mento, é uma experiência criativa que estimula e potencializa o letramento 
digital do narrador, motiva a criatividade e fomenta o aprendizado colabo-
rativo com as tecnologias digitais em rede. (MADDALENA; SEVILLA; PA-
VóN, 2014) 

São muitos os softwares de edição de imagem e vídeo que podem ser uti-
lizados para a produção do Digital Storytelling em práticas pedagógicas, 
alguns exemplos como: YouTube Editor (on-line), Windows Movie Maker, 
Apple iMovie, Adobe Premiere, Audacity, Adobe Photoshop, Storybird (on-
-line), e redes sociais como YouTube, Facebook, Twitter, Vimeo, Instagram, 
Pinterest, entre outros.

6 Instagram: @tfmoralles
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Segundo Bernard Robim (2012), professor na University of Houston 
(EUA) e coordenador do site Educational Uses of Digital Storytelling7 da mes-
ma universidade, existem inumeráveis caminhos que o Digital Storytelling 
pode percorrer na educação. A criação das histórias digitais por estudantes e 
professores promove diferentes tipos de literacies, termo que pode ser enten-
dido como literacias ou letramentos que, de acordo com vários autores, (ISI-
DORO; AMANTE, 2014; ROBIN, 2012), as Twenty-first Century Literacy, de 
Brown, J., Bryan e Brown, T. (2005), são as literacias que entram em jogo com 
a criação de histórias digitais, essas são: a literacia digital, como a capacidade 
de se comunicar no mundo em rede e participar de práticas ciberculturais, a 
literacia global, como a habilidade de ler o mundo e interpretar o contexto, 
a literacia tecnológica, como o uso do computador e dispositivos tecnoló-
gicos para as necessidades do contexto social do estudante, literacia visu-
al entendida como a compreensão, criação e reutilização de imagens para 
comunicar-se e, por último, a literacia informacional, como a capacidade de 
encontrar e avaliar informação de maneira crítica. 

Narrar, criar e recriar histórias digitais implica um processo autoral, no 
qual a reconstrução das narrativas interpela uma consciência da multiplici-
dade de linguagens que habitam as redes, que além de trabalhar e fomentar 
os diversos letramentos, situa o narrador (estudante ou professor) no aqui e 
agora da sua experiência narrada, interpelando-o como sujeito da sua pró-
pria fala. 

considerações finais

É comum a metáfora que atribui aos muros da escola um abismo existente 
entre as instituições de ensino e seus currículos com a realidade do mundo 
afora. Sabemos, porém, que esse abismo trata-se de uma falácia já que, en-
quanto docentes e discentes, nos compomos de nossas redes para estarmos 
presentes em todos os “espaçostempos” que transitamos mesmo que assu-
mindo diversos papéis. 

Com a cibercultura, novas formas de “fazerpensar” os processos educa-
tivos se criam a todo instante, isto muito porque novas dinâmicas culturais 

7 Educational Uses of Digital Storytelling: <http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/> (Acesso em: 8 
Fev.2015). 
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reinventam nossos cotidianos, não estando a educação fora disso. Nesse sen-
tido, escrevemos e pesquisamos as imbricações da cultura digital nos ema-
ranhados que formamos e que nos formam. Mas sabemos, e não se trata de 
uma conclusão clichê, que realmente que ainda há muito que se compre-
ender, destrinchar, destacar, inventar e criar. Pois a dinamicidade cultural 
renova-se a cada momento e assim também compreendemos a ciência. 

Nos encontre nas suas redes!
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do ciberativismo às ProduÇões autorais:
as pessoas com deficiências sensoriais estão nas 
redes sociais

Alice Maria Costa 
Rachel Colacique 
Valeria de Oliveira

introdução 

Para Lévy (1999, p. 17), o ciberespaço é o “meio de comunicação que surge 
da interconexão mundial dos computadores”. O autor destaca que o termo 
compreende não só a “infraestrutura material” da comunicação em rede, mas 
também as inúmeras informações disponíveis e as pessoas que “navegam e 
alimentam” esse universo digital. Os avanços tecnológicos têm permitido 
uma rápida expansão da rede, interligando pessoas e informações, e estabe-
lecendo fronteiras cada vez mais fluidas entre o local e o global. 

Se na primeira fase da web as palavras de ordem eram: disponibilizar, bus-
car, ter acesso e ler; na Web 2.0 praticantes culturais (CERTEAU, 2009) são 
chamados a trocar, compartilhar, expor-se e integrar-se em atividades de in-
teração e colaboração. (SANTAELLA, 2010, p. 268) A internet atual fomenta 
os potenciais interativos das redes, consolidando-se como uma internet das 
pessoas e das redes de relacionamento, notoriamente participativa. Essas no-
vas práticas sociais, potencializadas pela conexão em tempo real, permitem 
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a interconexão de acontecimentos, decisões, ações e pessoas, transformando 
continuamente o “universo virtual em que adquirem sentidos”. (BONILLA, 
2009, p. 32) Esse contexto é propício para o surgimento de softwares sociais, 
também chamados de redes sociais da internet.

O conceito de redes sociais não é novo, nem surge com a internet. Lemos 
(2008) indica que a expressão “rede social” foi criada pelo antropólogo John 
Narnes, em 1954, e diz respeito às ações de inter-relação entre indivíduos 
que partilham interesses comuns. Santos (2011, p. 84) caracteriza as redes 
sociais da internet como “a interconexão de sujeitos e objetos técnicos na e 
em rede”, uma forma de “conectar praticantes com interesses comuns que 
interagem colaborativamente a partir da mediação sociotécnica e de suas co-
nexões”. As redes sociais da internet podem ser então compreendidas como 
“um conjunto de dois elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos; os 
nós de uma rede) e suas conexões (interações ou laços sociais)”. (RECUERO, 
2009, p. 24)

É importante destacar, como afirma Santos (2011), que apesar de, popu-
larmente, a expressão “redes sociais” ser usada como sinônimo de “softwares 
sociais”, elas não são equivalentes:

Na literatura e na vida cotidiana muitas vezes utilizamos a expressão ‘re-
des sociais’ como equivalente de ‘softwares sociais’. Isso acontece por con-
ta da hibridação entre seres humanos e objetos técnicos. Entretanto, vale 
destacar que os softwares sociais são as interfaces de comunicação e que a 
redes sociais são em si a própria comunicação, ou seres humanos em pro-
cesso de comunicação, no caso da internet mediada pelo digital em rede 
com suas interfaces. (SANTOS, 2011, p. 84)

Softwares sociais são as interfaces digitais em rede, que viabilizam e es-
truturam a interconexão entre sujeitos. Constitui uma das principais carac-
terísticas da Web 2.0, pois possibilitam que indivíduos interajam colabora-
tivamente – estando, ou não, geograficamente dispersos – compartilhando 
suas autorias, imagens, vídeos, textos. Viabilizando a comunicação síncro-
na e assíncrona. Criando, ou estreitando, vínculos sociais e afetivos “pelas 
mais diferentes razões objetivas e subjetivas”. (OKADA; OKADA; SANTOS, 
2008, p. 2)

No Brasil, os softwares sociais mais populares são Orkut, Facebook, You-
Tube, Twitter, Yahoo! Answers Brasil, Wikis, MSN, Skype, Flickr e Insta-
gram. Com interfaces amigáveis que possibilitam a divulgação, criação e 
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formatação de conteúdos das mais diversas formas (textos, áudios, imagens, 
vídeos etc.), conseguem que mais de 43 milhões de usuários brasileiros – o 
equivalente a 90% dos internautas – naveguem mais de quatro horas men-
sais. (ESTUDOS..., 2011)1

Os diferentes softwares sociais – potencializados pela mobilidade e co-
nectividade ubíqua – têm, portanto, transformado não só a internet, mas 
as formas de “serestarpensar” o mundo. Temos presenciado a inserção de 
usuários que não mais acessam informações, mas que criam, compartilham, 
questionam, produzindo conteúdos. Como afirma Santos:

Atualmente, a cibercultura vem se caracteri zando pela emergência da Web 
2.0 com seus softwares e redes sociais mediadas pelas in terfaces digitais em 
rede, pela mobilidade e convergência de mídias, dos computadores e dis-
positivos portáteis e da telefonia móvel [...] Na cibercultura veiculada na 
Web 2.0, o usuário insere-se como produtor e desen volvedor de conteúdo 
e não somente como receptor de mensagem e/ou conteúdo de aprendiza-
gem postado por outrem. (SANTOS, 2011, p. 5; e 11)

Nas redes sociais, hoje, é possível identificar um leitor com perfil voltado 
para novas propostas de comunicação e produção. Consequentemente, estes 
são autores de novos saberes. “O perfil cognitivo desse novo leitor”/autor 
emerge “nos novos espaços incorpóreos da vistualidade”. O leitor imersi-
vo tem “na multimídia seu suporte e na hipermídia sua linguagem; signos 
que estão disponíveis ao toque, ao clique de um mouse” (SANTAELLA, 2004,  
p. 17-32) ou a comando de atalhos para acionar tais recursos midiáticos, mas 
este é um detalhe que abordaremos mais a frente, tratam-se de softwares lei-
tores de telas2.

1 ESTUDO mostra panorama do uso de redes sociais no Brasil. E-Comerce News.

2 Leitores de telas são softwares que permitem a pessoa cega acessar informações textuais off-line 
ou on-line. Para desfrutar das vantagens da Web 2.0, o ambiente virtual deve estar programa-
do para permitir a entrada do software leitor de telas. Nestes ambientes, informações visuais 
devem apresentar caixas ocultas com descrições textuais que podem ser acessadas via leitores 
de telas e visualizadas quando passamos o mouse sobre elas. Os dois principais leitores são o 
NonVisual Desktop Access (NVDA) – software livre para leitura de telas em vários idiomas de 
ambientes virtuais e em ambiente Windows, e o JAWS, embora altamente funcional, por ter um 
valor de mercado muito elevado, vem sendo substituído pelo NVDA. Leitores de telas são sof-
twares utilizados por pessoas com deficiência visual a partir dos quais se tornam capazes de 
navegar no ciberespaço e fazer usos de diferentes recursos midiáticos.
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Sendo “caracterizada por tecnologias do conhecimento e de redes so-
ciais com interfaces abertas para colaboração, co-construção, coautoria, co-
-parceria, e conhecimento coletivo” (OKADA, 2011, p. 131), a Web 2.0 e as 
interações mediadas pelos softwares sociais têm configurado novos modos 
e novas redes de interação. Na realidade, “estamos vivendo o alvorecer de 
novas formações socioculturais que vêm recebendo tanto o nome de cultura 
digital, quanto de cibercultura”. (SANTAELLA, 2010, p. 75)

metodologia 

Depois de definirmos o tema da pesquisa, inclusão de praticantes culturais 
com deficiências sensoriais – cegos e surdos –, mergulhamos com todos os 
sentidos (ALVES, 2008) nas redes sociais por eles habitadas. Assim como Al-
ves (2008), “ouvimos histórias de vida que nos mostraram alguns dos fios 
das redes de saberes (ALVES, 2008, p. 9), “que nos levou a refletir sobre o 
que pensar e como agir diante das práticas que vivenciamos. Foi possível, 
portanto, identificar “as trajetórias comuns ou diferentes de praticantes [...] 
é esse envolvimento dialógico que nos leva a falar em mergulho e não em 
observação porque sabemos que a vida cotidiana desses e dessas praticantes 
não se reduz àquilo que é observável e organizável formalmente”. (ALVES, 
2008, p. 9-10)

A maioria dos pesquisadores tenta se aproximar desses praticantes, mas 
acaba trazendo para o âmbito exclusivo da cidade o que deve ser discutido 
no campo da cibercultura. Por conseguinte, ratificamos que o ciberespaço 
deve ser o cerne das nossas discussões; posicionamento que justifica a re-
alização da nossa pesquisa no Grupo de Pesquisa Docência e Cibercultura 
(GPDOC), no qual sempre priorizamos e investimos as mediações interati-
vas on-line capazes de formar outros praticantes culturais.

Navegando no ciberespaço e habitando as redes, deparamo-nos com um 
universo rico em informações capazes de desvendar as inúmeras possibilida-
des de interagirmos nesses locais com pessoas, as quais compartilham mais 
que textos apesar de não perceberem o “mundo sensorial” da mesma forma 
que nós. Suas percepções visuais e auditivas, as quais vão além do que enten-
demos por ver e ouvir, se revelaram para nós no cotidiano. 

Como principal interlocutora da pesquisa, dialogamos com Vanessa Ro-
drigues e Julio Cesar Bento, estudantes do curso de Pedagogia da Universi-
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dade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), modalidade Ensino a Distância 
(EAD), que atenderam ao perfil proposto na pesquisa: ter deficiência visual 
total e surdez, respectivamente. Dentre outros dispositivos3 da pesquisa, fize-
mos vídeos da estudante Vanessa em diferentes atividades acadêmicas e cul-
turais, alguns postados no YouTube, e reunimos relatos escritos pela estudan-
te por e-mail e Skype, no Facebook, Twitter e em seu blog. Com o estudante 
Julio Cesar, registramos suas participações nos fóruns do seu Ambiente Vir-
tual (AV) de aprendizagem, no Facebook e seus registros no Currículo Lattes.

acessibilidade web: o ciberesPaço é de todos 

Tendo em vista as limitações para ver e ouvir, em geral, costuma-se acreditar 
que as pessoas com deficiências sensoriais severas são impossibilitadas de 
manterem-se conectadas em rede. Ainda hoje, são poucos os indivíduos que 
conhecem pessoas cegas ou surdas que, com autonomia, realizem transações 
comerciais, comuniquem-se, pesquisem, estudem com o auxílio de diferen-
tes dispositivos móveis para acesso a web.

Sonza, Conforto e Santarosa (2008) dão destaque aos aspectos relacio-
nados à inclusão de pessoas com deficiências e à acessibilidade, usabilidade 
e comunicabilidade em ambientes virtuais; temática que está inserida nesta 
pesquisa devido à discussão que desenvolvemos. Não há como falar de in-
clusão nas redes sociais sem que sejam traçadas estratégias de autonomia 
de pesquisa, construção do conhecimento e produções autorais.  As autoras 
baseiam-se em pesquisas desenvolvidas com a participação de pessoas com 
deficiência e destacam que

[...] tais aspectos são considerados essenciais para que a grande maioria 
de usuários seja bem-vinda em todas as interfaces, inclusive aqueles que 
possuem alguma limitação sensorial, físico-motora ou cognitiva. Permitir 
o passaporte ao mundo virtual a todos os cidadãos, independente de tec-
nologia, situação ou limitação, constitui-se um requisito básico para uma 
sociedade inclusiva, na qual todos possam ter vez e voz. (SONZA; CON-
FORTO; SANTAROSA, 2008, p. 132) 

3 Trazemos, aqui, o conceito de dispositivo da pesquisa, segundo Ardoino, que nos diz que este 
é “uma organização de meios materiais e/ou intelectuais, fazendo parte de uma estratégia de 
conhecimento de um objeto”. (ARDOINO, 2003, p. 80)
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Uma das contribuições das autoras é nos fazer entender o quanto é ne-
cessário a realização de projetos que envolvam a arquitetura de ambientes 
virtuais cuja motivação seja as peculiaridades de pessoas com deficiências 
sensoriais. Tais especificidades devem direcionar todas e quaisquer ativida-
des de criação e uso desses ambientes virtuais, os quais demandam uma ar-
quitetura que assegure a inclusão de pessoas com cegueira e pessoas surdas. 

O AV considerado, por nós, e-acessível vai além das práticas de consumo 
de informação. Uma pessoa com deficiência sensorial, ao habitar um AV, 
deve encontrar liberdade para expressar-se de forma autoral a partir do uso 
de dispositivos conectados em redes que possibilitem a convergência de mí-
dias para criar, recriar e cocriar, em igualdade de condições com quem não 
tenha qualquer limitação sensorial. 

Santos (2011), ao apresentar-nos como as relações se constituem no con-
texto do ciberespaço, nos traz a compreensão para compreender dos “prin-
cípios da cibercultura: a liberação do polo de emissão que se constitui na 
liberação da palavra; a conexão em que é preciso cocriar em rede; e a re-
configuração que possibilita a modificação das práticas comunicacionais.” 
(SANTOS, 2011, p. 21) Por conseguinte, se a proposta é a inclusão, antes 
precisamos assegurar a e-acessibilidade, ou seja, ao praticante cultural com 
deficiência, no caso desta pesquisa, aos que têm deficiências sensoriais, ce-
gueira e surdez, os mesmos usos devem ser disponibilizados para todos.

A partir de ambientes virtuais e-acessíveis, é possível para praticantes 
culturais com deficiência sensorial incluir-se a partir do uso de hardwares 
e softwares, desenvolvidos ou não com esta finalidade. Estes são denomina-
dos Tecnologias Assistivas (TA) ou Ajudas Técnicas (AT). Além de serviços e 
diversos equipamentos, o conceito de TA ou AT refere-se aos dispositivos e 
artefatos, os quais garantem às pessoas com deficiências qualidade de acesso 
à informação e comunicação.

Destacamos, ainda, que, de acordo com Ferreira e Nunes (2008, p. 135), o 
termo “acessibilidade na internet”é “empregado para definir o acesso univer-
sal a todos os componentes da rede mundial de computadores, como chats, 
e-mail, etc”. Já a expressão “acessibilidade na web”, ou e-acessibilidade”, 
refere-se especificamente ao conjunto de páginas – escritas em linguagem 
HTML e interligadas por links de hipertexto – disponíveis na rede mundial 
de computadores. (FERREIRA; NUNES, 2008 p. 135)
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Visando assegurar a acessibilidade e usabilidade4 na internet, em 1999 
foram divulgadas as “Diretrizes para acessibilidade ao conteúdo da web” 
(WCAG)5 cuja versão 2.0 foi oficializada em 2008 e constitui o principal ma-
terial de referência para elaboração de conteúdos e-acessíveis. As diretivas 
possibilitam que os conteúdos estejam acessíveis para um grande número de 
pessoas com deficiência – incluindo baixa visão, cegueira e surdez, além de 
limitações cognitivas e de aprendizado, incapacidade de fala ou limitação de 
movimentos, dentre outros – também facilitam o acesso para o público de 
um modo geral, sejam idosos, crianças, pessoas com baixo nível de compre-
ensão leitora, ou mesmo aqueles que acessam os conteúdos pelos dispositi-
vos móveis, como o tablet e o celular. 

O governo brasileiro também possui um manual com diretrizes para 
acessibilidade cuja primeira versão foi publicada em 2005. Estando em con-
formidade com os padrões e exigências internacionais, o e-MAG6 3.0 foca 
nas características e necessidades brasileiras e apresenta uma série de itens 
que devem ser observados pelos desenvolvedores dos sites oficiais para tor-
ná-los acessíveis para a maior quantidade de pessoas possível.

Em queiroz (2006), encontramos explicações simples que podem escla-
recer as dúvidas de todos. MAq7, apesar da cegueira, foi um técnico, especia-
lista em acessibilidade web, que conseguiu falar para todos. Com relação ao 
conceito de acessibilidade nos diz:

Acessibilidade nas páginas da Web significa, antes de mais nada, termos 
um acesso regular a essas páginas. Dependemos, então, para começar, do 
próprio computador que utilizamos seus periféricos, como mouse, tecla-
do, monitor, áudio etc. Além disso, de programas como navegadores (Inter-
net Explorer, Firefox, Opera e outros) e tecnologias assistivas [...] Se pen-
sarmos em acessibilidade nas páginas da web para pessoas com deficiência, 
somos obrigados a refletir no modo de navegação, que podemos dividir em 

4 De acordo com Ferreira e Nunes (2008), o termo é empregado para descrever a “qualidade da 
interação de uma interface com os usuários” e tem como características: facilidade de manuseio, 
capacidade de aprendizado rápido, dificuldade de esquecimento, ausência de erros operacio-
nais, satisfação do usuário e eficiência na execução das tarefas a que se propõe.

5 A sigla se refere ao nome original, em inglês: Web Content Accessibility Guidelines. As informa-
ções completas estão disponíveis em: <http://www.ilearn.com.br/TR/WCAG20/#meaning>.

6 O documento, na íntegra, está disponível em <http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-
-projetos/e-MAG>. 

7 Esta é a forma como Marco Antonio de Queiroz (MAQ) sempre gostou de ser identificado, princi-
palmente nas redes sociais on-line.
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três: navegação via mouse, navegação via teclado e navegação por comando 
de voz. (qUEIROZ, 2006)

queiroz (2005), com satisfação e humor, apresenta-nos o quanto é gra-
tificante estar conectado à rede. Cego desde 21 anos, o autor dedicou-se à 
avaliação e desenvolvimentos de ambientes virtuais com acessibilidade para 
todos, com características atribuídas às páginas consideradas e-acessíveis se-
gundo o conceito de “desenho universal”.8

Algo que está me entusiasmando cada vez mais na internet são os progra-
mas nos quais podemos nos comunicar por voz. A voz traduz a personali-
dade das pessoas, o jeito de ser, geralmente escondidos na escrita. Eu cons-
truo alguém dentro de mim, entre inúmeras manifestações, também por 
esse quesito superimportante que é a voz. O medo, o carinho, a tristeza, a 
irritação, a alegria, poucas vezes passam despercebidas nas conversas. Isso 
tanto pessoalmente quanto em um Programa no qual possamos falar à 
vontade [...] Brinco, por vezes, dizendo que existe uma ‘epidemia’ de cegos 
na internet, e que é uma epidemia ‘internacional’, pois Shawn por vezes 
aparece com outros cegos estrangeiros. Sua lista de contatos está perto da 
casa de 300 cegos em todo o mundo. Como cada um tem sua própria lista... 
cuidado, um cego pode ‘invadir sua praia’ (qUEIROZ, 2005, p. 185-186)

Apesar de reconhecemos a necessidade de tornar o ciberespaço acessível 
– seja para o uso de softwares leitores de telas, seja para o uso da Libras – não 
estamos tratando apenas de disponibilizar um computador conectado à in-
ternet – restringindo o internauta a um uso passivo e limitado da rede para 
mero consumo das informações ali existentes; antes, a inclusão digital se 
efetiva à medida que é permitido ao indivíduo apropriar-se da rede. Cada in-
divíduo é chamado a coexistir no ciberespaço, expressando sua autonomia, 
operando as informações e atribuindo sentidos. Mais do que um mero recep-
tor da informação, o cibercidadão é “emissor e cocriador de informações e 
conhecimentos”. (SILVA, 2009, p. 76) O acesso à informação é fundamental, 
mas por si só não é suficiente, pois o indivíduo permaneceria numa lógica 
de subutilização da web, centrada na mera transmissão e recepção como nas 
mídias clássicas.

8 O desenho universal é um conceito que parte da inclusão de todos. Um Ambiente Virtual arqui-
tetado a partir do desenho universal deve permitir o acesso de qual pessoa, independente da 
sua condição sensorial, física, intelectual ou social.
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Como exemplo de AV com proposta de formação cidadão, trazemos o 
AV do Ministério Público do Trabalho que, dentre outras informações, dá 
acesso a um documento com informações sobre os direitos dos trabalhado-
res. Este ambiente poderia ser considerado semelhante a muitos outros se 
não fosse o diferencial da acessibilidade; suas informações podem ser aces-
sadas a partir do seguinte desenho universal:

figura 1 – Ambiente Virtual do Ministério Público do Trabalho – PCD Legal

Fonte: Brasil, Ministério Público do trabalho, PCD Legal (2014).

a. O tamanho do texto pode ser ampliado segundo a percepção do lei-
tor;

b. O contraste tanto pode ser visualizado, como na Figura 1, como o 
oposto, com um fundo mais escuro e os detalhes mais claros;

c. Os textos visíveis podem ser lidos com os olhos, por leitores de telas, 
em áudio ou em Libras;

d. A cartilha, além do formato digital, pode ser acessada a partir dos 
mesmos recursos oferecidos aos textos apresentados no ambiente.

Diante de tais práticas, com o crescente número de praticantes culturais 
do ciberespaço, inclusive os que têm deficiências sensoriais, também vem 
se intensificando as práticas imersivas com produções autorais que podem 
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ser rastreadas em diferentes redes sociais. A ideia de que “o ciberespaço é ao 
mesmo tempo, coletivo e interativo” (SANTOS; SANTOS, 2012) se reforça 
a cada dia. Entretanto, é importante não atribuir o surgimento do ciberes-
paço somente à evolução da internet, das suas interfaces e convergências de 
mídias digitais. Se os dispositivos utilizados nessas práticas não estivessem 
conectados em redes e se pessoas não tivessem dentro de si a vontade de per-
manecerem conectadas a outras pessoas, o ciberespaço não existiria. Logo, a 
garantia de inclusão de pessoas com deficiências sensoriais no ciberespaço 
depende diretamente das condições de acessibilidade web que cada desenvol-
vedor de AV disponibiliza. 

o ciberesPaço Pode ser inclusivo Para 
Praticantes cegos e surdos

As pessoas cegas vêm ocupando as redes sociais. Ao navegar no ciberespaço, 
descobrimos atuações de praticantes com deficiência visual total, as quais 
surpreendem quem não conhece as propriedades de um leitor de telas. Den-
tre alguns blogs visitados, destacamos os desenvolvidos por MAq, especia-
lista em acessibilidade web, citado anteriormente. Com característica infor-
mativa, os blogs Acessibilidade Legal9 e Bengala Legal10 estão pautados nos 
padrões internacionais e nacionais de e-acessibilidade com usabilidade se-
gundo o desenho universal proposto para garantir que todos tenham acesso 
às informações por ele divulgadas.

Também acompanhamos blogs desenvolvidos por/para pessoas com defi-
ciência visual que buscam informações que assegurem a inclusão digital de 
quem tem deficiência visual e deseje tornar-se um leitor imersivo do ciberes-
paço. Na impossibilidade de trazermos todos os espaços virtuais, seleciona-
mos o Mundo Acessível11 e o DV-TEC Brasil12, os quais são e-acessibilidade 
e trazem informações técnicas e links com softwares para usuários com de-
ficiência visual. É possível perceber no DV-TEC Brasil que seu desenvolve-
dor, além de disponibilizar informações diversas sobre a cultura digital de-

9 <http://www.bengalalegal.com/>

10 <http://www.acessibilidadelegal.com/>

11 <www.mundoacessível.com>

12 <www.miguelfernandes.com.br>
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senvolvida por e para pessoas com deficiência visual, também disponibiliza 
um mecanismo que permite que seus seguidores acompanhem seu rastro no 
Twitter.

Outra característica que chamou nossa atenção foi o número de pessoas 
com deficiência visual que habitam o Facebook, Twitter, YouTube e Insta-
gram. Apesar de ter perdido a popularidade quando surgiu o Facebook, o 
Orkut ainda é muito utilizado por deficientes visuais devido à facilidade de 
comunicação e a possibilidade de compartilhar arquivos.

Ao habitarmos a rede, descobrimos diferentes praticantes culturais da 
cibercultura com deficiência visual total, pessoas que se tornaram conheci-
das não só no Brasil, mas em todo mundo.  Neste sentido, entendemos que 
às redes sociais pode ser atribuída parte da divulgação dos trabalhos desen-
volvidos por esses praticantes do ciberespaço.

A carreira internacional do surfista Derek Rabelo pode ser rastreada em 
várias redes sociais; o Facebook13 é uma delas.

Mas a personalidade que mais chamou nossa atenção, devido a sua de-
senvoltura, implicação e destreza no ciberespaço, foi Lucas Radaelli. Aos 21 
anos, Lucas tem uma história de vida que se confunde com as práticas que 
podem ser rastreadas no ciberespaço. Cego desde os quatro anos, diz que 
começou a usar o computador e tornou-se um incluído digital desde os sete 
anos. Passou parte da sua infância e toda adolescência dedicando-se à comu-
nicação via dispositivos conectados em rede. Atualmente, com a facilidade 
que tem ao manusear os produtos da Apple – iPhone, iPad e Mac –, quase 
tudo que faz tem o envolvimento de seus interlocutores da rede. Hoje tem 
mais de 3.000 seguidores do seu perfil no Twitter14.

Lucas Radaelli, por exemplo, ao comprar suas roupas fotografa alguns 
modelos e manda para rede e analisa as opiniões que recebe antes de efetuar 
a compra. quando deseja consumir alguma bebida, para saber qual é alcoó-
lica ou não, prefere consultar quem o segue no Twitter do que pedir ajuda a 
quem deveria manter o local de exposição acessível e não o faz. O poder das 
redes sociais faz com que Lucas tenha plena confiança em quem o segue e 
lhe dar retorno quando necessita de informações. Seu iPhone nas mãos e a 
rapidez das respostas obtidas nas redes sociais fizeram com que Lucas fizesse 
dos aliados das redes sociais seus companheiros e guias diários.

13 <https://www.facebook.com/derek.rabelo.9#!/EsporteEspetacular>

14 <O perfil mencionado está disponível como: @lucasradaelli>
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Buscando os rastros deixados por Lucas Radaelli no ciberespaço, des-
cobrimos que ele também mantém o site www.acessibilidadeapple.com, no 
qual registra informações acerca da possibilidade de as pessoas com defici-
ências visuais terem a oportunidade de, conectadas em rede, exercitarem a 
prática da mobilidade com ubiquidade ao usar dispositivos móveis touchs.

Lucas também vem registrando em vídeos, postados no YouTube, in-
formações sobre as formas que a pessoas com deficiência visual têm para 
manterem-se conectadas ao mundo. A estes vídeos ele deu o nome de “ponto 
de vista”, os quais recebem um número a cada postagem. Até o momento 
ele já publicou quatro, três que fazem parte da sua série informativa e um 
especial gravado na “Campus Party 2012”. Mas o nosso maior desafio não foi 
encontrar e entender as práticas desses praticantes no ciberespaço, mas sim 
acompanhar uma estudante com deficiência visual total do ensino superior 
on-line e incentivá-la à inserção nas redes sociais.

Na figura 2, observamos suas postagens no Facebook, nas quais valoriza 
o uso da escrita. Sempre que deseja fazer algum protesto recorre a teóricos 
e autores clássicos da literatura ou, ainda, a trechos de músicas populares. 
Esta prática evidencia as leituras que tem, mas sua autoria é revelada quando 
posta seus próprios textos.

Apesar da deficiência visual, também valoriza as imagens. As fotos do 
filho são as mais utilizadas, uma delas está mesclada com a citação de Gonza-
guinha com uma pitada de humor: “Eu fico com a pureza da resposta das crian-
ças. É a vida, é bonita e é bonita... Descrição da foto: Meu querido filho Daniel 
com a camisa do Flamengo. Até onde me consta. Risos!”. Como não tem certeza, 
só sabe o que lhe disseram, de forma humorada, não garante a veracidade da 
sua descrição.
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figura 2 – Práticas da Vanessa no Facebook

Fonte: Rodrigues (2014)15

Vídeos também estão muito presentes em seu Facebook, principalmente 
os protagonizados por ela e que podem ser encontrados no YouTube. Desta-
camos que o Facebook é da Vanessa, onde ela é a única autora das postagens 
e que a maioria das intervenções é realizada do seu smartphone. A partir da 
liberação do polo de emissão e da convergência de mídias, Vanessa consegue 

15 Página de Vanessa Rodrigues no Facebook. Disponível em: <https://www.facebook.com/#!/va-
nessa.rodrigues.5477272?fref=ts>
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um desempenho no ciberespaço que, antes da pesquisa, não fazíamos ideia 
que conseguiria. 

Ela havia manifestado o desejo de ter um blog e-acessível, então, antes 
mesmo que pudéssemos nos reunir para criar o blog, Vanessa o fez sem a 
ajuda de ninguém. Dribles no Olhar é o AV no qual vem divulgando seus 
textos autorais. “Menina Íris” foi o texto escolhido para anunciar seu blog, 
seguido de “Breve desfile sem maquiagem na e passarela íngreme de minha 
vida de cega e feliz”. O terceiro, “Meu desabafo: OS DESAFETADOS”, é 
uma reedição, pois foi criado originalmente em novembro de 2012 e postado 
no Facebook.

figura 3 – Autoria da Vanessa na cibercultura

Fonte: Rodrigues (2013)16

Cada texto revela um pouco das “Vanessas” que ela declara existir:

Menina Íris.

A menina ÍRIS fugiu do globo e veio pulsar dentro de mim. O globo era 
demasiadamente raso para quem queria meu mediterrâneo. A menina ÍRIS 
latente, inquieta, com sua lista de chamada, gritou por minhas mulheres. A 

16 Blog Dribles no olhar, disponível em: http://driblesnoolhar.blogspot.com.br/
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educadora, a universitária e a mãe eufóricas mais que depressa, eloquente-
mente, discursavam se apresentando entrecortando-se verbalmente... (RO-
DRIGUES, 2013)

Breve Desfile sem maquiagem na passarela íngreme de minha vida de cega 
e feliz

De forma bem intimista, falarei de mim com você: Sou Vanessa Rodrigues, 
(deficiente visual total) e aqui, conversaremos olho no olho, versus essên-
cia na essência sem limitação de assunto. (RODRIGUES, 2013)

Os Desafetados

De que servem olhos que nada vem além da imagem concreta sobe a ótica 
das reações químicas apenas? De que servem olhos que veem as lágrimas, 
mas não veem o choro? que olham o semblante triste, mas não enxergam 
a dor alheia?  É preciso aprender a amar para corrigirmos nossa visão e en-
tão, conseguirmos enxergar melhor! Viver melhor! O Ministério da Saúde 
adverte: Amar faz bem aos olhos! Risos! (RODRIGUES, 2013)

Inteiramente à vontade, é nas redes sociais que Vanessa divulga como 
que uma pessoa cega é capaz de habitar o ciberespaço e tornar-se um autor 
nas redes sociais. A partir do vídeo apresentado à disciplina Informática na 
Educação17, Vanessa apresenta, no YouTube, as possibilidades e dificuldades 
enfrentadas por uma pessoa cega imersa na cibercultura e que cursa o ensino 
superior on-line.  Com quase 3.000 acessos, aos poucos, “Sou Vanessa Rodri-
gues: deficiente visual total”18 vem atingindo as pessoas que Vanessa desejou 
atingir, gestores e professores de cursos a distância.

a internet como fator de inclusão dos surdos

quando falamos do potencial inclusivo da internet para o surdo, quere-
mos reforçar a importância do processo mútuo de adaptação para acessibili-
dade. Os surdos já estão nas redes. Mesmo com ambientes não adequados às 
suas necessidades, eles têm lançado mão de táticas de praticantes (CERTE-

17 A disciplina Informática na Educação pertence à grade curricular da estudante em questão, a 
qual está matriculada em um curso de Pedagogia na modalidade EAD de uma universidade pú-
blica do Rio de Janeiro.

18 <http://www.youtube.com/watch?v=ZP51VxHGEOI>
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AU, 2009) e estão deixando suas marcas nos “espaçostempos” do ciberespaço. 
Mas ainda é possível fazer mais: mais acesso, mais apropriação, mais criação, 
mais espaços a serem habitados.

Na sociedade conectada em rede, “a geração, o processamento e a trans-
missão de informação tornam-se as fontes fundamentais de produtividade 
e poder”. (BONILLA, 2009, p. 23) Informação é poder. Desinformação im-
plica, portanto, em subalternidade e dominação. Pensar o acesso dos sur-
dos à informação é garantir-lhes o direito à autonomia e ao pleno exercício 
da cidadania. Em sua pesquisa sobre o acesso dos surdos à rede mundial de 
computadores, Freitas (2007, p. 17) destaca que mesmo vivendo na era da 
informação, favorecida pelos recursos tecnológicos disponíveis, o surdo per-
manecia excluído.

Em tempos de Web 1.0, a publicação e compartilhamento das informa-
ções eram dificultados por interfaces não amigáveis, havendo a necessida-
de de se conhecer linguagens próprias de programação, como a linguagem 
HTML. (SANTOS, 2011, p. 83) Os conteúdos eram “estáticos” e não intera-
tivos. Uma vez disponibilizado, o material servia para consulta dos usuários 
que não poderiam interferir no conteúdo, nem cocriar a mensagem. Havia 
recursos para interação, como chats e e-mails, mas seus usos eram majori-
tariamente por informação em textos, o que tornava a internet inacessível 
para os surdos com baixa escolarização e pouco domínio da leitura em lín-
gua portuguesa:

Sendo os surdos pessoas com experiência visual de vida e que vêm sendo 
alfabetizados e educados do ponto de vista dos ouvintes, como se também 
o fossem, passam a ter grandes dificuldades em entender a estrutura gra-
matical das línguas orais e mesmo alfabetizados permanecem com sérias 
dificuldades de entendimento de textos escritos. Por isso podemos con-
cluir que a interação destes indivíduos com a Internet, quando acontece, 
é precária, já que esta é majoritariamente composta de texto, e em nada 
contribui para que sejam incluídos socialmente. (FREITAS, 2007, p. 35)

Se essa era a situação em 2001 – ano em que a pesquisa de Freitas foi 
realizada – hoje com a possibilidade de veiculação de imagens e vídeos, e da 
transmissão por banda larga, a internet tem se tornado um campo aberto 
para os surdos de todas as partes do mundo.
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Interatividade, hipertexto, mobilidade e ubiquidade são potencializa-
das, os dispositivos móveis e conectados possibilitam que usuários troquem, 
criem, divulguem e contestem informações, em qualquer lugar do mundo.

Em uma pesquisa mais recente, sobre acessibilidade virtual para surdos, 
Guimarães (2009) constata que 95% dos surdos entrevistados por ele possu-
íam computador; destes, 60% acessavam a internet de duas a três vezes por 
semana; os sites de relacionamento (Orkut e MSN) eram os mais utilizados; 
99% possuíam e-mail; o acesso a jornais e ao site de buscas Google soma-
vam 30%; 70% dos surdos entrevistados indicaram a falta de legendas escritas 
como a maior dificuldade no acesso à internet e 90% afirmou que a internet 
era “boa” e “muito utilizada pelos surdos para informação e pesquisa”.

Colacique e Góes (2011) constatam que alguns usuários surdos aponta-
ram que além da busca por informações cotidianas – em jornais, por exem-
plo – suas preferências de navegabilidade envolviam o uso de softwares que 
permitissem a veiculação de vídeos para comunicação em Libras. Ao ser per-
guntado sobre o que mais utilizava na internet, Bruno respondeu:

Email e redes sociais. Além desses, também possuo grande interesse pelo 
VIABLE – que é um chat para surdos onde se utiliza a webcam – e por 
comunicadores como o MSN e o SKYPE. Eu sempre dou preferência aos 
meios que possibilitem uma comunicação por intermédio da LIBRAS com 
o uso de webcam, embora eu também me comunique por meio de textos 
escritos em português. (COLACIqUE; GóES, 2011, p. 9)

Os surdos entrevistados destacaram ainda a importância dos conteúdos 
serem disponibilizados em Libras, como forma de viabilizar acesso aos sur-
dos que não tem pleno domínio da leitura em língua portuguesa, além de 
ser um direito previsto pela legislação. Sobre isso, Alex afirmou durante a 
entrevista:

Alguns surdos que acessam a internet têm problemas de letramento em 
português, logo possuem uma competência de leitura muito precária. 
Principalmente nestes casos, a possibilidade de adquirir informações por 
intermédio da LIBRAS contribui não só para que esta pessoa tenha acesso 
a novos saberes como também tenha a internet como um instrumento 
que a auxilie num processo de letramento, além de possibilitar a constru-
ção de sua identidade enquanto sujeito surdo, por isso é tão importante 
a presença da LIBRAS nesse espaço. Enfim, acredito que o ideal é o uso 
concomitante das duas línguas, pois assim o usuário surdo pode adquirir 
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maior conhecimento do português escrito no momento que cria relações 
entre esta e a sua primeira língua. (COLACIqUE; GóES, 2011, p. 10)

Podemos observar que, apesar das barreiras encontradas, os surdos se 
apropriaram da Web 2.0, que possibilita a veiculação de conteúdos criados, 
editados e publicados pelos praticantes das redes. (SANTOS, 2011, p. 84) Em 
tempos de cibercultura e mobilidade, uma significativa parcela da população 
surda está habitando a internet, de maneira autônoma e crítica. Não como 
meros espectadores, mas navegando, produzindo e significando o AV. São 
blogs, sites, vídeos, imagens, poemas, músicas e até um site de relacionamento 
exclusivo para usuários surdos.  Espaços habitados por surdos e para surdos.

figura 4 – Tela de apresentação do blog Surdo Sim

Fonte: Blog Surdo sim ([2010?])

O blog Surdo Sim, desenvolvido por surdos “para unir a comunidade sur-
da e torná-la mais forte!” (figura 4), é um dos tantos disponíveis na rede, o 
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qual trata de diversos assuntos relacionados à surdez, com enfoque na defesa 
da educação bilíngue.

No YouTube encontramos inúmeros vídeos produzidos por e para a pes-
soa surda. Dentre eles, destacamos o poema “Lamento oculto de um surdo”19, 
a versão da música Ai se eu te pego!, de Michel Teló, em Libras, feita por um 
surdo20. O Surdos on-line (Surdosol)21 é uma rede social exclusiva para surdos 
representado na figura 5.

figura 5 – Imagem da tela inicial da Rede Social Surdosol

Fonte: Surdosol ([201-?])

A despeito das limitações dos AV, os surdos permanecem interagindo uns 
com os outros, seja por meio de textos escritos, seja pela língua de sinais; es-
tão se apropriando do espaço que inicialmente não havia sido pensado para 
eles. Imersos na cibercultura, cumprem o desafio maior da inclusão cidadã 
à cultura digital, fazem “com que os indivíduos possam produzir conteúdos 
próprios e distribuí-los livremente”. (LEMOS, 2011, p. 19) Essa imersão é 
viabilizada e potencializada pela digitalização da informação e sua veicula-
ção em rede, que possibilita recursos como vídeo e imagens.

A informação que vinha sendo produzida e difundida ao longo da histó-
ria da humanidade por suportes atômicos (madeira, pedra, papiro, papel, cor-
po), atualmente é circulada pelos bits – códigos digitais universais (0 e 1). As 

19 <Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=1F1syKhkx2A&list=UUmX9rluhq9vUKqR
qb8EcHQg&index=35&feature=plcp>

20 <Disponível em:http://www.youtube.com/watch?v=qxSOIqVaBks>

21 <Disponível em:http://www.surdosol.com.br/rede/>
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tecnologias da informática, associadas às telecomunicações, vêm provocando 
mudanças radicais na sociedade por conta do processo de digitalização. Uma 
nova revolução emerge, a Revolução Digital. Digitalizada, a informação se re-
produz, circula, se modifica e se atualiza em diferentes interfaces. É possível 
digitalizar sons, imagens, gráficos, textos, enfim, uma infinidade de informa-
ções. (SANTOS, 2005, p. 61)

Isso tem favorecido a interação entre/com/para/dos os surdos. Essa pos-
sibilidade de interação é fundamental, e é marcadamente uma das principais 
características do ciberespaço e da cibercultura, como Santos (2005, p. 18) 
destaca:

O ciberespaço é composto por uma diversidade de elementos constitu-
tivos, interfaces que permitem diversos modos de comunicação: um-um, 
um-todos e todos-todos em troca simultânea (comunicação síncrona) ou 
não (comunicação assíncrona) de mensagens. Tais possibilidades podem 
implicar mudanças diretas, nem melhores nem piores, mas diferentes, na 
forma e no conteúdo das relações de aprendizagem do coletivo. É através 
do conjunto de interfaces que os usuários interagem com a máquina e 
com outros usuários, compondo assim o ciberespaço e a cibercultura. 

A liberação do polo de emissão (SANTOS, 2010, p. 36) é outra importan-
te característica da cibercultura e facilita os processos de interação:

Se antes as formas de emissão e circulação de informação das mídias de 
massa tinham limitações de acesso, o polo de emissão não era liberado e 
a circulação da informação pelos praticantes em movimento estava limi-
tada a um único lugar – casa, escritório, fábrica, orelhões, telefone fixo 
–, com o advento do digital, das tecnologias móveis, criam-se nas cidades 
contemporâneas, com a fusão de emissão e recepção de informação digi-
tal, em mobilidade e no espaço público, novas práticas sociais.

A horizontalização da comunicação e da informação reforça as poten-
cialidades da internet no que diz respeito à democratização das relações e 
fortalece os indivíduos “do ponto de vista de suas ações políticas e suas op-
ções identitárias”. (SILVA, 2009, p. 171) Os cibercidadãos surdos também 
estão rompendo com a lógica vertical das mídias de comunicação em massa, 
ampliando o alcance de seus sinais, chamando atenção para suas lutas e gal-
gando espaços. É o caso, por exemplo, do grande movimento – organiza-
do via softwares sociais – contra o fechamento do Colégio de Aplicação do 
Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) e em defesa da educação 
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bilíngue para surdos. (SANTOS, GOMES, 2012) A mobilização começa com 
os surdos e é fomentada pelos surdos. Com a repercussão na internet, o mo-
vimento foi ganhando outros adeptos, culminando numa passeata organiza-
da em Brasília e na declaração do ministro da Educação afirmando que não 
mais encerraria as atividades no INES. Um exemplo claro de como o acesso 
à informação e possibilidade de comunicação via internet permite que esses 
atores sociais lutem em defesa de seus próprios direitos autônoma e demo-
craticamente.

considerações finais

Percebemos, até aqui, o quanto a internet tem mudado nossa relação com o 
saber e a forma como vemos e apreendemos o mundo. (LÈVY, 1999, p. 159) 
Embora não sejam determinantes, as mudanças tecnológicas provocam trans-
formações econômicas, sociais, políticas e nas relações sociais. Essas trans-
formações são decorrentes, principalmente, da apropriação significativa das 
tecnologias e informações disponíveis ao público, o que reconfigura o cibe-
respaço a partir das diferenciadas produções autorais disponíveis em rede. 

Nesse texto, trazemos contribuições sobre as formas como praticantes 
culturais cegos ou surdos habitam a internet. Apresentamos alguns exem-
plos e vivências desses praticantes culturais ao habitarem as redes e demais 
ambientes do ciberespaço com autonomia. Ratificamos, ainda, que a inter-
net pode ser – e vem sendo – um espaço importante para a inclusão social 
de cidadãos com deficiências sensoriais, principalmente os que têm cegueira 
ou surdez. 

Mesmo em ambientes que não oferecem, intencionalmente, acessibili-
dade para cegos ou surdos, esses praticantes culturais não são impedidos 
de se apropriar dos recursos disponibilizados em tais ambientes e produzir 
conteúdos. Enquanto os espaços destinados a produções textuais são bem 
explorados pelos cegos que, em geral, não têm dificuldade para interagir no 
ciberespaço com pessoas normovisuais22, os vídeos são as mídias mais uti-
lizadas pelos surdos devido a sua forma peculiar de comunicação – síncro-
na e assíncrona – a língua de sinais. O YouTube e o Skype são os softwares 
mais utilizados; inclusive para comunicação entre surdos e ouvintes, devido 

22 Quem não tem qualquer problema visual.
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ao uso de vídeo e texto (no caso do Skype) e dos comentários (no caso do 
YouTube) o que favorece, também, a comunicação entre aqueles que não 
dominam a Libras. Apesar do compartilhamento de vídeos vir sendo muito 
utilizado para comunicação entre os surdos, assim como os cegos, outros 
espaços são habitados por eles. Sites, blogs, Twitter, Facebook, Orkut – e ou-
tras tantas formas de comunicação, criação e expressão – têm sido habitados 
tanto pelos cibercidadãos cegos, quanto por surdos. 

A comunicação entre cegos e normovisuais, surdos e ouvintes na inter-
net, tem sido, portanto, potencializada a partir do uso de mídias e softwares, 
os quais possibilitam a troca de mensagens textuais imagens ou vídeos, de 
forma síncrona e assíncrona. As práticas aqui apresentadas são um indício 
positivo do potencial inclusivo da internet. Obviamente, esses usos não se 
encerram naquilo que foi possível observar, pois à medida que as redes vão se 
ampliando, também vão surgindo novos usos, caminhos e criações; sempre 
num movimento constante, contínuo e ininterrupto.
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confirmaÇões e PercePÇões de Professores 
sobre criatividade na construÇÃo de 
conteúdos Para ensino a distância

Ronaldo Linhares 
Vera Tindó

Só aprendemos nos divertindo A arte de ensinar não é outra  
Senão a arte de despertar a curiosidade das almas jovens 

para depois satisfazê-la. 
E a curiosidade é viva apenas nas almas felizes. 

O conhecimento que se faz entrar na mente pela força, sufoca – a. 
Para digerir o saber, é necessário que ele seja devorado 

Com apetite 
(Anatole France)

introdução

A oportunidade de aprender e praticar uma metodologia de Resolução Cria-
tiva de Problemas nos colocou em contato com o tema Criatividade, que só 
conhecíamos em seu sentido mais amplo e, sabemos hoje, do qual tínhamos 
uma visão bastante míope. Aprendemos na prática com essa metodologia, 
que Criatividade não tem a ver com os recursos que se tem, mas com os usos 
de recursos que se cria a partir do que se tem e que, ao contrário do campo 
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da Educação, onde “errar é um erro”, muitas vezes severamente punido, no 
campo da Criatividade o erro é bem vindo por fazer parte do processo. 

Em Criatividade não se cria sem errar, não se erra sem que se aprenda 
com isso; o erro é considerado apenas um “padrão dissonante” e investiga-
do para entender o porquê, o como e até a possível utilidade do “desvio” 
ocorrido. Também aprendemos que não existe correlação provada entre o 
nível (mensurado) de Inteligência, ou quociente Intelectual, e o desempe-
nho criativo. No campo da Criatividade, notadamente no da Criatividade 
aplicada à solução de problemas, o raciocínio que se pretende estimular é o 
raciocínio crítico-criativo e não o crítico-julgador.

Este trabalho trata de uma reflexão sobre a seguinte questão: Se e como a 
utilização do modelo de Habilidades Cognitivas de Puccio, Murdock e Man-
ce (2007) possibilitou mudanças na práxis criativa de professores de Ensi-
no a Distância (EAD) e como estas mudanças foram percebidas por eles? 
Considerando que a utilização de uma metodologia de resolução criativa 
de problemas, durante uma oficina de construção de conteúdos para EAD, 
possibilitou aos professores participantes confirmar sua visão sobre criati-
vidade, perceber o uso da metodologia como produtora de insights e ampliar 
sua capacidade de aplicar os conceitos em sua prática de EAD, reconhecendo 
sua utilidade comprovada de mudança de resultados. 

A resposta dessa questão é o resultado da percepção dos professores so-
bre sua experiência em uma oficina presencial, com duração de 12 horas, 
distribuídas em três períodos de quatro horas, oferecida para professores-
-conteudistas do Núcleo de Educação a Distancia (NEAD) da Graduação da 
Universidade Tiradentes (UNIT), tendo como produto final um produto, 
concebido e realizado pelos professores, para ser veiculado on-line.  

Nessa experiência, utilizamos os conceitos do modelo de Habilidades de 
Pensamento para ensinar a problematizar conteúdos de forma criativa. O ob-
jetivo foi identificar se a utilização do modelo de Habilidades Cognitivas de 
Puccio, Murdock e Mance (2007) produziu mudanças na práxis criativa des-
ses professores e como estas mudanças foram percebidas por eles. O desafio 
foi possibilitar a esses professores “viver o modelo” no sentido de viverem 
sua própria experiência e refletir a partir desta, no sentido que Larrosa (2002) 
assinala, que Schön (2008) reforça com o conceito de reflexão-na-ação e que 
Puccio, Murdock e Mance (2007) enfatizam na função Metacognitiva do mo-
delo de Habilidades de Pensamento. 
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Trabalhamos em um modelo de construção colaborativa de modo que o 
conteúdo produzido por eles fosse sendo construído e reconstruído através 
do presente na ação, conforme Schön (2008), parte das atividades foram pre-
viamente planejadas, uma vez que funcionariam como atividades “estimula-
doras” e outras foram “construídas” na interação com o grupo.

Fruto de uma pesquisa-ação, teve como instrumento básico a entrevista 
roteirizada, aplicada após a oficina para quatro professores, com duração 
de uma hora cada. Para o planejamento da oficina foi feito um levantamen-
to diagnóstico do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da graduação, 
para conhecer e entender o AVA da graduação, os desafios que requer e 
oportunidades que oferece a seus professores-conteudistas e, a partir daí, 
“criar desafios” a serem vencidos por eles durante a oficina. 

A oficina foi ministrada em três etapas:

a. Apresentação aos participantes das bases conceituais dos tópicos 
Conceitos de Criatividade e Introdução ao pensamento criativo. Pri-
meira visão do modelo de Habilidades de Pensamento, mostrando 
aspectos fundamentais de sua estrutura e dinâmica;

b. Construção dos conteúdos, das modificações que a construção do 
conteúdo para EAD envolve e que diferem das que o modelo presen-
cial requer e da construção de conteúdos criativos. Novos exercícios 
de desbloqueio e alguns de criação livre;

c. Desenvolvimento do programa on-line escolhido, utilizando todas as 
etapas do modelo e as ferramentas relacionadas, sendo todo o proces-
so de construção mediado pelo professor, trazendo o grupo para re-
fletir sobre o construído, problematizando-o e encontrando soluções 
criativas adequadas ao contexto proposto;

d. Observação e entrevista com os participantes com o objetivo de en-
contrar evidências, a partir da análise das interações ocorridas em 
sala e do material colhido em entrevista, sobre como se configuraram 
a autonomia e autoria criativa, geradas a partir da experiência vivida. 
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considerações sobre o Pensamento criativo na 
Prática docente

Puccio, Murdock e Mance (2007, p. 32-34) esclarecem que o pensamento 
criativo não é requerido, nem adequado a todos os tipos de situações-proble-
ma e apresentam uma matriz, construída com base em dois vetores: a natu-
reza do problema no eixo vertical e a abordagem ou manejo do problema no 
eixo horizontal. 

Eles classificam os problemas, quanto à sua natureza, em algorítmicos 
(fechados) ou heurísticos (abertos). Problemas fechados são aqueles em que 
o método usado para resolver a situação é conhecido, e nos quais usualmente 
há uma única solução correta, ou um número muito estrito de possibilidades 
de solução. Em contraste, um problema de natureza heurística não tem um 
método exato para ser seguido ou soluções óbvias, cabendo múltiplas possi-
bilidades de resposta e requerendo o uso do pensamento criativo.

Para uma concepção heurística de Educação centrada no desenvolvimen-
to de habilidades individuais e coletivas de resolução de problemas, identifi-
camos em Sancho (2010, p. 99-101) dois tipos de interação que nos parecem 
aplicáveis a EAD, aos paradigmas emergentes da Educação e à metodologia 
de Resolução Criativa de Problemas, no modelo de Habilidades Cognitivas 
com que trabalhamos. São elas: as Interações de Compreensão Reconstrutiva 
Global, que focam na aprendizagem por experimentação e possibilitam ao 
estudante criar um sentido de aplicabilidade para a resolução de problemas, 
estratégias de diagnóstico ou para aprender habilidades sutis de reconhe-
cimento de modelos, desenvolvendo, individual ou coletivamente, formas 
próprias de pensar e de agir. O resultado esperado é que ele se aproprie das 
ideias, um pré-requisito (mas não o único ou suficiente) para produção de 
autonomia criativa; e as Interações de Compreensão Construtiva, implica o 
estudante na criação de campos de conhecimento, promovendo um espaço 
mais flexível e abrangente de produção de autonomia e autoria criativa. O 
estudante aprende e se habitua a questionar, não se atendo somente à busca 
de soluções convergentes, que estão totalmente dentro da estrutura da disci-
plina, uma vez que se prendem a padrões da lógica. Este estudante se torna 
não só capaz, mas de empurrar os limites do campo, indo além do que já co-
nhece, comprovando suas próprias hipóteses, desenvolvendo suas próprias 
metodologias e tirando conclusões baseadas em seu próprio trabalho. 
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Estes dois tipos de interação, em conjunto, desenvolvem habilidades de 
utilizar o pensamento criativo em seus dois movimentos-chave: o pensa-
mento divergente, que requer o uso do conhecimento e da imaginação; e 
o pensamento convergente, que usa as habilidades de análise para escolher 
soluções aplicáveis à realidade sem delas retirar a originalidade obtida com 
o uso do pensamento divergente. As habilidades desenvolvidas neste tipo 
de interação irão acrescentar uma nova dimensão à relação do estudante e 
do próprio professor com os “espaços pedagógicos virtuais”, espaços esses 
situados além dos limites impostos pelas paredes da sala de aula e os muros 
da escola, criando a possibilidade de trazer a capacidade de duvidar e ques-
tionar para o campo das “certezas” da Educação.

O que é problematizar uma situação de ensino e o que isso envolve? Tor-
re (2005) define problematizar uma situação de ensino-aprendizagem como 
o despertar no aluno de novas possibilidades de questionamentos, inquie-
tudes ou questões que antes não demonstrava. Consideramos essa defini-
ção como um dos fios da meada de construção de novas formas de avaliação 
compatíveis com o ensino construtivista e criativo. Torres (2005) traz ain-
da o papel da consciência humana na formação do ser reflexivo, como um 
conceito-chave na Educação, e a relação da Criatividade com a Educação, 
observando que “conseguir que o aluno se envolva, que se comprometa com 
sua aprendizagem, deveria ser o objetivo básico de qualquer professor com 
inquietudes criativas.” (TORRE, 2005, p. 176)

O presente artigo foca a concepção, construção e aplicação de uma ofi-
cina de Criatividade na construção de conteúdos para EAD, ministrada para 
professores-conteudistas do NEAD-UNIT-SE. A oficina teve seis partici-
pantes, professores-conteudistas que se voluntariaram para o programa, do-
centes de diferentes disciplinas: História, Direito, Letras e Contabilidade do 
NEAD da UNIT. Nosso objetivo foi identificar se a utilização da metodo-
logia e o processo metodológico utilizado produziram mudanças na práxis 
criativa desses professores e como isso foi percebido por eles.

A versão dos Cursos Profissionais de Segurança (CPS) que utilizamos 
nesse trabalho é a que Puccio, Murdock e Mance (2007) desenvolveram, de-
nominada Resolução Criativa de Problemas: o modelo de Habilidades Cog-
nitivas, que é um modelo que incorpora o uso da Metacognição e o uso dos 
pensamentos divergentes (produção de ideias por associação, adiando o jul-
gamento) e convergente (análise e elaboração das ideias escolhidas) como 
elemento de produção criativa. Nosso interesse atual é descrever a experi-
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ência do uso dessa metodologia para a construção de conteúdos em EAD. 
Dentro do enfoque da pesquisa-ação, analisamos as percepções de professo-
res que participaram da oficina sobre Criatividade para produção de conte-
údo em EAD, através de entrevistas realizadas com estes participantes após 
a mesma.

Para orientar nosso percurso sobre a oficina e nossa análise sobre a per-
cepção dos professores convidamos autores como: Nóvoa (2009) e a necessi-
dade de novos modelos no ensinar e aprender; Schön (2000) com o conceito 
de professor reflexivo e maneiras de apreensão da realidade; Alarcão (2006) 
assinala a perplexidade do professor diante dos desafios de um ensino pro-
blematizador, com situações e padrões novos que ele não consegue reconhe-
cer ou contextualizar; e Larrosa (2002) que acrescenta à discussão a impor-
tância do papel da experiência na formação de identidade do sujeito e faz 
um recorte dedicado à formação continuada dos professores. Além desses, 
ao longo do artigo, procuramos construir um “diálogo” entre estes autores 
com o campo da Resolução Criativa de Problemas, através da visão de Puc-
cio, Murdock e Mance (2007) e com as “vozes” dos professores conteudistas 
que fizeram parte da oficina.

o cPs e Produção de conteúdo Para ead:  
inter-relações Possíveis

Temos trabalhado, desde 1984, com a metodologia de Resolução Criativa 
de Problema (CPS), criada por Osborn. (1953) Utilizamos essa metodologia 
tanto em nossas atividades de docência como na aplicação em casos reais de 
resolução de problemas que requeiram o uso da Criatividade e como meto-
dologia de construção de todos os conteúdos que criamos.

 Em nossa prática do ensino de Criatividade, mesmo que ainda não fa-
zendo parte da academia, tivemos o cuidado de anotar como nossos alunos 
interagiam com essa disciplina, que dúvidas traziam, que uso faziam dela 
após o programa etc. Como iniciamos nosso trajeto nesse campo em 1984, 
foi possível vivenciar os papéis de docente e discente dos diferentes modelos 
que surgiram a partir do modelo inicial de Osborn. Notas sobre nossa expe-
riência como docente com o modelo de Osborn-Parnes e uma comparação, 
no mesmo papel, com a versão de Puccio, Murdock e Mance, podem ser 
encontradas em Ribeiro. (2009)
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Para discutir, na academia, o tema Criatividade, dentro do contexto Re-
solução Criativa de Problemas, consideramos três aspectos fundamentais: 
o professor, o aluno e os paradigmas que surgem na Educação. E quem será 
o vilão dessa história? Será que há um vilão a nomear? Fala-se de reformar 
a Educação, nós preferimos falar de “desenformar” mesma e nesse espírito, 
falar de (des)formatar em vez de formar professores.

Nóvoa (2009) defende a construção de novas pedagogias e métodos de 
trabalho as quais, pontua, põe definitivamente em causa a ideia de um mode-
lo escolar único e unificado, mas assinala que, por outro lado, os desafios co-
locados pelas novas tecnologias que têm revolucionado o dia a dia das socie-
dades e das escolas. Não é a primeira vez nem o primeiro autor a mencionar 
o tema. Na área de EAD, Belloni (2012) fala da necessidade de se preocupar 
menos com o método (EAD) e focar na busca de uma metodologia criativa 
e inovadora, adequada aos novos cenários e paradigmas que emergem e an-
tevê uma tendência ao uso dos processos de aprendizagem mista para EAD 
(Blended Learning).

Ao perguntar o que é um bom professor, Nóvoa (2009, p. 32-45) propõe 
uma formação de professores

Construída dentro da profissão, isto é, baseada numa combinação comple-
xa de contributos científicos, pedagógicos e técnicos, mas que tem como 
âncora os próprios professores, sobretudo os professores mais experientes 
e reconhecidos. As cinco propostas [...] procuram valorizar a componente 
práxica, a cultura profissional, as dimensões pessoais, as lógicas colectiva-
se a presença pública dos professores. 

Se olharmos para o presente, será possível aplicar as recomendações de 
Nóvoa? A elas contrapomos as observações de Larrosa (2002, p. 23), que apon-
ta a “sujeição” do sujeito da formação, o professor, a uma formação acelerada 
que produz indivíduos privados da experiência, ainda que tenham passado 
pelo processo da formação (dita) continuada:

Nessa lógica de destruição generalizada da experiência,. [...] esse sujeito da 
formação permanente e acelerada, da constante atualização,da reciclagem 
sem fim, é um sujeito que usa o tempo como um valor ou como uma mer-
cadoria, [...] que não pode perder tempo, que tem sempre de aproveitar o 
tempo, que não pode protelar qualquer coisa, que tem de seguir o passo 
veloz do que se passa,que não pode ficar para trás, por isso mesmo, por 
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essa obsessão por seguir o curso acelerado do tempo, este sujeito já não 
tem tempo. (LARROSA, 2002, p. 23)

Essa percepção de Larrosa mostrou-se realidade quando da organização 
de nossa oficina. quando divulgada, 18 professores demonstraram interes-
se em participar, mas grande parte encontrou problemas de conciliação de 
horários. Somente seis fizeram a oficina. Estes demonstraram compromisso 
com as atividades, mas apresentaram dificuldades em cumprir a carga ho-
rária, pois sua participação em horário de trabalho não foi liberada pelo 
NEAD e com frequência chegavam com atraso ou tinham de sair mais cedo 
em função dos horários de aula e outras atividades ligadas ao seu papel.

Uma segunda e fundamental contribuição de Larrosa (2002, p. 21) diz 
respeito ao papel da experiência na formação da identidade do sujeito: “A 
experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que 
se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coi-
sas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece.” 

Premissas básicas da construção da oficina e as 
PercePções dos Professores sobre ser criativo,  
a Partir da exPeriência vivida

A oficina de produção de conteúdo para EAD, utilizando o Modelo de Ha-
bilidades Cognitivas, obedeceu às seguintes premissas: o programa, previsto 
para 12 horas de duração, teve de ser ministrado em três datas consecutivas, 
pois havia conflito com as agendas dos professores. O conteúdo programáti-
co foi dividido em três blocos:

a. Introdução ao pensamento criativo e exercícios de desbloqueio; 

b. Conceitos básicos da estrutura e dinâmica da metodologia;

c. Aplicação do modelo e suas ferramentas e técnicas na construção co-
laborativa de um programa para EAD intitulado: “Apresentação Pes-
soal para Vídeo Stream”, tema sugerido pela Coordenação do NEAD.

Foram utilizados exercícios de desbloqueio do pensamento criativo e 
diversas técnicas de geração e análise de ideias, leituras de cenários, visu-
alização criativa etc. para possibilitar aos alunos compreender através da 
experiência os conceitos de pensamento divergente (criador) e convergente 
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(analítico) e como o balanceamento dos dois tipos de pensamento produz 
criatividade e autoria. Como aquecimento para o exercício final, o grupo 
produziu um podcast de boas vindas para alunos do NEAD, com a inserção de 
“múltiplas vozes” na narração (geralmente, os podcasts são gravados por um 
narrador a não ser que se trate de um diálogo explicito do conteúdo). Aqui, 
a ideia foi gravá-lo em forma de “coro”, com vozes masculinas e femininas.

Durante a produção do roteiro do podcast, houve envolvimento dos pro-
fessores e um clima de leveza e bom humor. A construção do roteiro do pro-
grama, que eles deveriam produzir, se deu em dois momentos: o primeiro, 
dentro dos conceitos de divergência, se deu de forma livre e espontânea, 
garantida pela aplicação da regra de divergência denominada “adiamento do 
julgamento”.

Após o roteiro pronto, foram aplicadas as regras de convergência ou aná-
lise: foco no objetivo e na problematização do material (relembrando para 
que serviria, a quem se destinava, quais os objetivos a serem atingidos etc.) 
e usamos a técnica do “julgamento afirmativo” que permite depurar o mate-
rial sem privá-lo de sua originalidade obtida na etapa de divergência.

Após a conclusão da oficina, procedemos às entrevistas. Foram entrevis-
tados quatro dos seis participantes que possuíam disponibilidade de agenda. 
A entrevista foi individual e teve a duração de uma hora, com roteiro pré-
-estabelecido, tendo sido realizada na UNIT nas datas de 12, 13, 20 e 25 de 
fevereiro de 2014. O roteiro se compunha de cinco questões, abrangendo os 
seguintes temas: conhecimento de um conceito de Criatividade previamente 
à oficina e percepção sobre se esse conceito se modificou durante ou após 
a mesma; influência das técnicas e métodos da oficina em sua autoimagem 
como indivíduo criativo e resultados na práxis docente em EAD; aplicabili-
dade das habilidades aprendidas à área de EAD; contribuição da oficina para 
o desenvolvimento da prática de suas habilidades criativas em EAD; facili-
dades e dificuldades; aplicação das habilidades aprendidas durante o período 
da oficina ou depois deste e das dificuldades e facilidades encontradas.

Como, a partir das vozes dos professores, construímos o diálogo com os 
autores por nós referenciados? Trazem eles exemplos, em função da vivên-
cia da oficina, de uma mudança para uma prática docente heurística, do uso 
dos pensamentos divergente e convergente, de um “pensar sobre o pensar”? 
(PUCCIO; MURDOCK; MANCE, 2007) Dão-se conta da importância da 
Criatividade na construção de conteúdos em EAD e na formação docente? 
(BELLONI, 2012; LATORRE, 2005; NóVOA, 2009) Referem uma prática 
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docente para promover interações produtoras de autoria? (SANCHO, 2010) 
Dão exemplos da experiência vivida trazendo reflexões e apropriação do co-
nhecimento? (LARROSA, 2002; SCHÖN, 2008) Problematizam o conteúdo 
e levam seus alunos à mesma prática? (LATORRE, 2005; ALARCÃO, 1996)

A seguir, apresentamos um resumo de nossa análise das falas dos profes-
sores-conteudistas, nas entrevistas realizadas. As partes grifadas correspon-
dem a ênfases da fala.

o que dizem, como se sentem e como se percebem nossos 
conteudistas

Sobre o “conhecimento prévio do conceito”, observamos que a noção 
de que o conceito de Criatividade é mais difundido na linguagem do senso 
comum e é pouco difundido na academia ainda sofre influência de alguns 
mitos e isso aparece nas falas dos entrevistados. Destacam-se as falas dos 
professores 3 e 4. As partes sublinhadas assinalam ênfase na fala.

Não. Eu acho só no sentido leigo, no sentido vulgar de que a criatividade, ela 
é... Modifica algo, ela cria situações diferentes, mas não no sentido é... Acadê-
mico e não assim... Como a gente teve o prazer de ver e desenvolver no curso... 
(Professor 3)

Eu nunca tinha pensado [...] na criatividade no âmbito da Educação. Colocava 
no campo empresarial, na comunicação, mas eu não via como o professor que 
trabalhasse como profissional de educação... Que ele deveria encontrar maneiras 
de se fazer mesma forma um conteúdo uma explicação sobre alguma temática. 
Então eu não fazia essa relação da necessidade da criatividade. (Professor 4)

Destacam-se nas falas não somente o desconhecimento sobre o tema, 
mas também o distanciamento entre criatividade e educação. Não parece 
que as práticas de ensinar e aprender desenvolvidas no espaço escolar devam 
considerar o processo criativo como um mediador importante. 

A oficina contribuiu para modificar esse conceito prévio. Para os pro-
fessores houve unanimidade na concordância de que esse conceito inicial se 
modificou durante e/ou após a oficina. A oficina trouxe uma reflexão sobre 
o processo de criar e os sentimentos que refere despertar no sujeito criativo.
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[...] eu pude perceber que o processo criativo [...] vai possibilitar que eu mude al-
gumas coisas que eu estaria, é... desenvolvendo. Mas que também o processo cria-
tivo, [...] requer muito [enfatiza] da pessoa que está desenvolvendo. (Professor 2)

No entanto, este mesmo professor reconhece a dificuldade em trabalhar 
a docência deforma criativa. 

Não é uma atividade simples o processo de v. poder criar, de inovar. Isso é difí-
cil, isso é doloroso [enfatiza], eu diria [ri]... No sentido de v. sair de sua zona de 
conforto e criar essa nova expectativa em torno desse novo aprendizado, vamos 
dizer assim.

Esta nova experiência encontra-se com a resistência de uma experiência 
de formação que não privilegia a visão criativa no processo de formar o pro-
fessor. Neste sentido, cabe aqui a observação de Nóvoa sobre a necessidade 
de novos modelos para formação de professores. A percepção e reflexões 
de como a Criatividade poderia contribuir para a formação dos professores, 
reafirmando os conceitos de Nóvoa (2009) e Larrosa (2002), é retomada pelo 
professor 2,

Eu penso que momentos como esse seriam importantíssimos na formação inicial 
e também na formação continuada, ao longo de nossa trajetória trabalhar aqui 
sempre ter periodicamente momentos como esse, de oficina mesmo, como foi essa, 
não é para pra gente. Pra assistir a palestra de alguém falando sobre criativi-
dade, mas exercitar de fato isso, né? Como v. falou: desbloquear a criatividade.

Também vale destacar o lugar do professor neste processo de transfor-
mação e consciência de, mesmo considerando as dificuldades, a responsabi-
lidade com sua própria formação.

[...] eu acho que o maior desafio é intrínseco e é a nossa mudança de mentalida-
de porque a partir dela é que vai vir a mudança de atitude... A partir daí, vem 
a facilidade que é justamente, uma vez v. se conscientizando que v. pode fazer 
diferente do óbvio e que isso é importante, então aí vem realmente o desejo, a 
vontade de v procurar coisas diferentes, de fazer. (Professor 1)

No que diz respeito à eficácia das técnicas e métodos da oficina, resulta-
dos na práxis docente em EAD e influência em sua autoimagem como indi-
víduo criativo é recorrente nas falas o relato de que a experiência da oficina 
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incorporou, de certa forma, novos hábitos no pensar, tanto na práxis docen-
te como no pensar cotidiano desses professores.

Depois, né, dessa experiência,na minha prática docente, é... Eu tenho sempre 
buscado isso, quando me vejo diante de um assunto, de um conteúdo que vou 
pesquisar, elaborar, alguma atividade sobre ele, eu sempre me questiono:Como 
é que eu posso fazer diferente? [...] Acho que não só na prática docente [...], mas 
qualquer coisa que eu faço hoje eu sempre [...] eu penso assim: E se eu fizer de 
outro jeito,né? De que outra forma pode ser feito isso. [...] Gostei demais,não tem 
noção! Porque eu acho que transformou muita coisa na minha cabeça,não só na 
minha pratica pedagógica. Como pessoa,mesmo. (Professor 1)

Um segundo ponto a destacar é uma preocupação e cuidado que surgem 
nas falas, com a construção criativa de conteúdos para despertar a criativi-
dade do aluno.

O que que eu posso fazer de maneira a despertar uma resposta criativa também 
do aluno, que não seja apenas uma repetição do livro ou fruto somente de um 
achismo, mas que ele possa de fato associar o conteúdo ao seu próprio raciocínio 
para ele fazer a sua? O seu senso? Eu acho fundamental. (Professor 1)

Esta percepção parece nos indicar que Larrosa (2002) tem razão ao falar 
da importância da experiência na construção da identidade do sujeito, neste 
caso, o sujeito-professor, fato destacado nas entrevistas pelos professores. 

[...] a partir das dinâmicas que foram desenvolvidas, das técnicas que foram [...] 
colocadas pra gente, que a gente fez em sala, em grupo, já desenvolvendo, até 
com a própria,vamos dizer assim, com a nossa própria bagagem leiga associadas 
às técnicas que foram ensinadas, a gente conseguiu produzir, por exemplo, um 
podcast de uma maneira muito mais criativa, digamos assim, diferente. (Profes-
sor 3)

A fala do professor mostra a resolução de um problema sob um enfoque 
que incorpora o novo (ALARCÃO, 1996) e o valor de fazê-lo em um proces-
so de aprendizagem colaborativa, a experiência trazendo um sentimento de 
liberdade e autoria. (LARROSA, 2000) No entanto, reforça a crítica sobre 
o distanciamento teoria/prática característico do processo de formação de 
professores, que embota não só a criatividade dos sujeitos, mas também a 
consciência de que pode fazer quebrar este círculo.
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Na fala que se segue, o professor 3 relata como o processo de Metacogni-
ção se deu e a modificação de percepção e ação que causou.

[...], eu cheguei com uma visão muito descrente [...] E com ajuda da oficina, eu 
vi que é possível. [...] E... comecei a criar, mesmo. Não... Copiar, mas criar. Então 
essas técnicas, essa... até autoconfiança talvez eu tenha adquirido... Melhor... É... 
Depois das oficinas. É, certamente depois das oficinas eu cheguei na oficina de 
Criatividade até de uma maneira descrente e... Não na Criatividade, mas na 
minha capacidade mesmo [...] da autocritica que está aparecendo várias vezes aí 
na nossa conversa [...] No começo, uma resistência de achar que isso não é possí-
vel e ir praquela coisa dentro da lei de Lavoisier que nada se cria, tudo se copia.

Além disso, todos foram unânimes sobre as possibilidades de aplicação 
das habilidades aprendidas à área de EAD. O professor 2 observa que:

A ferramenta que nós estávamos construindo, [...] durante todo o processo, é 
uma ferramenta de interação: o meu aluno ele vai poder sim, utilizar aquele ins-
trumento durante o seu aprendizado, [...] não tudo ou todas as técnicas dentro 
da oficina elas vão se aplicar ao ambiente de EAD, mas a partir delas [enfatiza] 
eu posso desenvolver outras técnicas que com certeza eu vou, [...] contribuir.

A experiência da oficina foi estimuladora de uma mudança de postura 
profissional e pessoal, e reafirma o papel da experiência (LARROSA, 2002) e 
da consciência como produtora de Criatividade. (TORRE, 2005) Na fala do 
professor 3 aparece a internalização e apropriação do uso do pensamento 
divergente e convergente (PUCCIO; MURDOCK; MANCE, 2007), criando 
uma mudança de postura a partir da reflexão 

[...] ‘tou’ construindo um curso livre, [...] e daí, o primeiro pensamento foi: vou 
assistir um curso que tenha, já, em alguma instituição pra ver como eu faço. 
Depois, logo em seguida, eu disse não, eu não vou porque a tendência é copiar. 
E eu agora sei que eu posso criar de uma forma livre, é... Foi isso que eu apren-
di, né, uma técnica de: vamos colocando o que vier à mente e depois a gente vai 
organizando o pensamento.

Entre as dificuldades listadas, destacam-se as limitações técnicas que o 
AVA traz e a construção de estratégias para a aprendizagem autônoma. Pen-
sar antes do acontecido, prever os percursos da aprendizagem de cada aluno 
e as dificuldades de aprendizagem colaborativa devido à assincronicidade, 
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na construção de conteúdo criativo. O professor 2 destaca a diferença entre 
o presencial e o virtual. 

Talvez o que dificulte um pouco mais é porque é EAD e porque durante a oficina, 
com a parte das habilidades, foram habilidades que requeriam a presença do 
aluno ali e de repente isso, no ambiente virtual o fato de... Eu lembro que uma 
das atividades foi montar com, é... Não lembro o nome daquelas peças [...] enfim, 
isso talvez dificulte em função das ferramentas operacionais da EAD.

E continua sobre as possibilidades de utilização da criatividade na EAD:

EAD ela deve ser sim, uma atividade criativa, mas um criativo que ao mesmo 
tempo é solitário, porque eu não sei se o meu aluno vai ter alguém ao lado dele 
pra desenvolver aquela ação com ele [...] em Criatividade, um aspecto que eu 
pude notar é que parte é trabalho em conjunto. Você, por si, é criativo,mas na 
medida em que v. troca ideias com outras pessoas, você, o seu universo ele vai 
se amplificando. [...] uma dificuldade [...], ao desenvolver,ao pensar ações para 
utilizar na EAD é isso: que eu tenho que pensar uma ação que seja criativa, 
que não torne meu aluno infantilizado e que ao mesmo tempo permita que meu 
aluno consiga desenvolver, porque ele pode estar sozinho no momento de realizar 
aquela atividade.

Cabe destacar as falas que relatam momentos de reflexão em relação a 
seu próprio processo de criar e como isso trouxe mudança na reflexão e na 
ação docente (SCHÖN, 2005), estimulando seu pensamento divergente, a 
produção de um conteúdo heurístico (PUCCIO; MURDOCK; MANCE, 
2007) e a mudança no tipo de interação proposta ao aluno (SANCHO, 2010) 
na fala do professor 1:

Eu estava planejando uma disciplina que eu nunca tinha ministrado, [...] na 
fase de elaborar a Rota de Consolidação da Aprendizagem [...] aí eu notei que 
essas três questões que eu elaborei eram totalmente diferentes de tudo que eu 
já tinha feito até agora nas outras disciplinas. Não só porque era disciplina 
nova, mas a forma de instigar o raciocínio dos alunos, aí eu procurei assistir 
a vídeos,mandei assistir no YouTube, associação com uma leitura de texto pra 
capacitar eles que a partir daí eles trouxessem as questões. [...] forneci para eles 
links de vários materiais diferentes,material áudio-visual ,texto e tal e na ver-
dade a situação-problema, a pergunta que eu fiz foi ‘Como é que você se sentiria 
no lugar das pessoas?’ Agora que v. viu as razões, agora que v. tem uma ideia de 
como aconteceu,como é que v. se sentiria se estivesse no lugar daquela pessoa?
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Sobre os resultados desta experiência, o professor relata sua constatação 
da apropriação do conteúdo por parte dos alunos e a mudança na qualidade 
da interação destes, a partir da sua própria mudança de práxis.

O que realmente me chamou a atenção foi a qualidade das interações. Eu achei 
que a quantidade foi até menor do que o normal eu acho até que, pela forma 
como foi, é... Elaborado, eles se sentiram à vontade pra responder mais do jeito 
deles com suas próprias palavras do que colocar a resposta que eles sabem que 
o professor está esperando. Então, não era a resposta que o professor estava 
esperando era... Algo pessoal, cada um teve sua percepção diferente. Eu achei 
que foi bem interessante!

O professor 3 traz uma reflexão sobre sua mudança de comportamento:

são coisas que antes eu imaginaria apenas, sei lá: ‘ah, vou por a lei ali e explicar 
essa lei.’ E agora não, eu estou criando objetos diferentes para usar e explicar 
essa lei.

O conjunto das falas transcritas mostra que os professores entrevista-
dos não só relatam uma mudança no conceito inicial de Criatividade, como 
deixam clara uma nova visão desta Criatividade, entendendo-a não só como 
parte, mas um elemento fundamental da Educação, tanto para os docentes 
como para os discentes.

conclusões

O diálogo proposto entre os autores referenciados e os participantes desse 
estudo parece ter se realizado. Nas falas, a percepção dos professores de-
monstram que a vivência da oficina contribuiu para ampliar o conceito de 
Criatividade e definir melhor seu lugar na Educação, em especial sua im-
portância no processo de produção do conhecimento, neste caso os mate-
riais para EAD. O exercício de reflexão-na-ação proposto por Schön (2008), 
contribuiu para redefinir os conceitos, rever suas práticas e reorientar as es-
tratégias para a produção do conteúdo. No entanto, estas falas também des-
crevem as dificuldades dos professores para vencer a experiência formatada 
no cotidiano da prática escolar e, muitas vezes, aprendida em sua formação 
inicial do que é como deve ser a prática docente.
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Neste sentido, o sujeito percebe a formação de sua individualidade a par-
tir de uma experiência e comprova a necessidade de uma nova proposta de 
formação. Novas formas de resolver problemas, além das competências téc-
nicas, novas práticas docentes e seus resultados na qualidade das interações 
e também aparecem nas vozes dos professores. 

Embora a carga horária do programa, o fato de ter ocorrido logo antes 
das provas finais dos alunos de EAD e a proximidade das férias não per-
mitiram ampliar a vivência com a finalização do material por todos (três 
dos professores-conteudistas continuaram, após a oficina, a elaboração do 
roteiro, faltando apenas sua produção pela equipe técnica). As reflexões de-
monstram um processo de Metacognição (pensar-sobre-seu-pensar) e o uso 
do pensamento divergente e convergente, assinalam a propriedade das afir-
mações de Puccio, Murdock e Mance (2007) a respeito da importância do 
modelo de Criatividade e de sua contribuição na e para a formação docente.

Acreditamos que os depoimentos colhidos durante as entrevistas com-
provam nossa hipótese, e que o CPS: modelo de Habilidades Cognitivas de 
Puccio, Murdock e Mance, aplicado à prática de construção de conteúdo 
para Ensino a Distância, produziu momentos de Metacognição e mudança 
da práxis docente nos professores, fazendo com que passassem a incorporar 
o uso do pensamento criativo em seu diaadia. Pelas falas é possível observar 
que os mesmos modificaram sua visão sobre Criatividade, perceberam que o 
uso da metodologia possibilitou a produção de insights, ampliando sua capa-
cidade de aplicar os conceitos em sua prática de EAD. 
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Jovens e celulares:
implicações para a Educação na era da conexão 
móvel

Helenice Mirabelli Cassino Ferreira 
Rafael Arosa de Mattos 

introdução

A relação entre jovens e celulares1 vem se tornando cada vez mais íntima, 
demandando um olhar atento do campo da Educação sobre esse fenôme-
no, já que é possível observar a intensificação dos usos desses dispositivos, 
tanto dentro quanto fora dos espaços escolares. É o que vem aparecendo 
nas pesquisas que se debruçam sobre o tema e, particularmente, em nossas 
pesquisas de mestrado e doutorado em andamento. São esses dois estudos 
que sustentam a discussão que se segue, a partir dos achados nos campos de 
pesquisa.

1 No texto utilizaremos preferencialmente o termo “celulares” para fazer referência aos disposi-
tivos móveis de comunicação ao invés de especificar “celular”, “celular de última geração” ou 
“smartphone”. Ao trazer a cultura dos alunos para o centro do diálogo, entendemos que essa di-
ferenciação na nomenclatura não se aplica, visto que os jovens não discriminam os dispositivos 
em suas falas. Consideramos que o contexto dá conta de explicar que esses dispositivos têm a 
possibilidade de conexão com as redes da internet.
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A pesquisa de doutorado em andamento tem como foco investigar se as 
tecnologias móveis e ubíquas podem representar uma inovação nas práti-
cas pedagógicas, ampliando espaços/tempos de aprendizagem para além das 
salas de aula e corroborando as já instauradas dinâmicas de colaboração e 
interatividade, características da cultura digital vigente. O estudo, em fase 
de finalização, foi desenvolvido em uma escola da Rede Municipal do Rio 
de Janeiro, com alunos de sétimo a nono ano, através de oficinas realiza-
das entre agosto de 2011 e julho de 2013. As oficinas tiveram como temas 
a produção de imagens, a relação com a cidade e a produção de crônicas 
sobre a cidade, além da elaboração de um jornal on-line, sempre utilizando 
dispositivos móveis conectados à internet como mediadores da construção 
do conhecimento.

Compartilhando do mesmo interesse pela relação entre jovens, tecnolo-
gias digitais e educação, a pesquisa de mestrado tem investigado as possíveis 
mediações das cartografias construídas colaborativamente em ambientes 
digitais, nos processos de ensino-aprendizagem de Geografia. Tais cartogra-
fias permitem a inserção colaborativa de conteúdos hipermidiáticos (textos, 
fotos, vídeos) georreferenciados2 através da utilização de algumas funções 
disponibilizadas em smartphones, tais como câmera, acesso à internet e GPS. 
A pesquisa gerou uma experiência exploratória com alunos de um projeto 
social no Rio de Janeiro, e em sua fase final vem sendo desenvolvida em 
uma escola da rede pública do município de Itaboraí (RJ). As investigações 
têm apontado que a construção de mapas colaborativos digitais – enquan-
to prática cibercultural lúdica, interativa e hipermidiática – pode auxiliar 
decisivamente em processos de ensino-aprendizagem de geografia compro-
metidos com a formação de cidadãos capazes de pensar criticamente sobre o 
espaço em que vivem.

Alguns pressupostos são comuns aos dois estudos, como veremos. O pri-
meiro é pensar os jovens como sujeitos historicamente constituídos. Ou seja, 
procuramos não perder de vista a relevância dos instrumentos técnicos, sim-
bólicos e de linguagem na constituição das subjetividades juvenis. Entende-
mos que ao fazermos pesquisa com jovens, considerar suas práticas culturais, 
próprias de seu tempo, nos permite contextualizar seus modos de ser, pensar 

2 Os conteúdos georreferenciados são aqueles que contêm informação sobre suas coordenadas 
geográfica, ou seja, sua localização exata. As imagens geradas por smartphones podem conter 
este tipo de informação através da função GPS.
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e agir, mediados pelos diversos elementos – materiais e não materiais – que 
estão presentes em suas experiências cotidianas.

Outro ponto refere-se à constatação de que a sociedade em que vivemos 
é muito marcada não apenas pelas “redes informacionais” mediadas pelas 
tecnologias digitais (CASTELLS, 1999), mas também por uma emergente 
“cultura da mobilidade” (LEMOS, 2011), na qual a crescente proliferação 
de dispositivos móveis e conectados possibilita o consumo, a popularização 
e a difusão de informações em um contexto de mobilidade espacial. Nossas 
pesquisas vão ao encontro de outras que compreendem a relevância do uso 
dos dispositivos móveis e conectados na constituição das subjetividades de 
grande parte dos jovens contemporâneos, pertencentes a diversos estratos 
socioeconômicos. Mesmo com as limitações que a condição econômica im-
põe aos jovens das classes populares, é possível observar que até mesmo os 
modernos smartphones são objeto de desejo e tornam-se realidade para mui-
tos desses jovens.

A terceira questão diz respeito ao entendimento de que as tecnologias di-
gitais não promovem significativos avanços nos processos educacionais por 
si só. A utilização destas tecnologias deve propiciar o desenvolvimento de 
projetos e práticas de formação a partir da mediação de professores dispos-
tos e capazes de incorporar a dinâmica cibercultural à sala de aula. Diversas 
pesquisas têm apontado que as tecnologias digitais da informação e comuni-
cação vêm sendo incorporadas na educação de forma a perpetuar o modelo 
comunicacional da transmissão “um-todos”, característico da pedagogia tra-
dicional e dos meios de comunicação de massa. De forma contrária, a partir 
de práticas pedagógicas pautadas na interatividade, colaboração, liberação 
da palavra, horizontalidade, ou seja, os princípios da dinâmica cibercultural 
(SANTOS, 2011), as tecnologias digitais podem propiciar uma atualização 
reflexiva e transformadora da escola contemporânea. É importante ressaltar 
que o mais importante não são as tecnologias em si, mas a possibilidade de 
novas práticas pedagógicas mais concernentes aos modos de ser, pensar e 
agir das novas gerações.

Por fim, é preciso destacar que ambas as pesquisas vêm sendo orientadas 
pela abordagem de pesquisa histórico-cultural e, portanto, temos como pres-
supostos teórico-metodológicos a construção dialógica, o fato de pesquisar-
mos “com” os sujeitos e não “sobre” eles, construindo caminhos a partir do 
contato com o campo e daquilo que a relação estabelecida no campo aponta 
como relevante.
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a emergência de uma cultura Juvenil móvel:  
de que modo ela afeta a cultura escolar?

Artigos, reportagens, avaliações, dados estatísticos, discursos de educado-
res, pais e alunos apontam para a existência de um “mal-estar” na educação 
contemporânea. Por parte dos professores é bastante difundida a ideia de 
que o problema encontra-se na juventude, vista como cada vez mais indivi-
dualista, hedonista e desinteressada pela educação escolar. Para os jovens, 
a escola é cada vez mais um espaço estranho, distante de suas culturas e 
condições juvenis. A vivência juvenil no cotidiano escolar, sobretudo nas 
escolas públicas, tem sido marcada por tensões e constrangimentos, fruto de 
um “desencaixe”, de um “mal-estar”. Desta forma, um ponto de partida para 
a superação do referido “mal-estar” seria a compreensão dos novos modos 
de ser, pensar e agir dos jovens contemporâneos, com novas necessidades, 
capacidades e formas de cognição e subjetivação, uma vez que o modelo ain-
da predominante de escola é insuficiente para dialogar com esses sujeitos e 
suas especificidades.  

São diversos os fatores que têm contribuído para o desencaixe entre as 
culturas juvenis contemporâneas e a cultura escolar. Entretanto, será insu-
ficiente qualquer caracterização sobre as juventudes contemporâneas que 
não leve em consideração as profundas alterações que as tecnologias digitais 
engendram nas vidas destas gerações que nasceram e cresceram na era digi-
tal. A proliferação do computador conectado à internet constitui um novo 
cenário sociotécnico no qual as novas práticas culturais dão significado e 
mediam os modos de perceber o mundo e de atuar sobre ele, determinando 
os modos de subjetivação de jovens na atualidade.

Nos últimos anos temos vivenciado uma rápida e intensa expansão do 
uso de dispositivos móveis entre diversos segmentos sociais. Não há ape-
nas um aumento quantitativo, mas também um grande desenvolvimento 
tecnológico de funções, sistemas e aplicativos que permitem variados usos 
e práticas com tais artefatos. Indo muito além de um simples telefone, os 
dispositivos móveis, multifuncionais, conectados e intimamente integrados 
à vida cotidiana dos jovens, estão contribuindo com a construção de novas 
linguagens, sociabilidades e identidades juvenis. (ARTOPOULOS, 2011)

A atual “cultura da mobilidade” (LEMOS, 2011) permite ao homem rea-
lizar o sonho da conectividade total e comunicação em tempo real indepen-
dente de sua localização física. Bauman (2001) considera a recente tecnologia 
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móvel como símbolo máximo da compressão espaço-tempo que marca a con-
temporaneidade, por ele denominada “modernidade líquida”: 

‘Corpo esguio e adequação ao movimento, roupa leve e tênis, telefones 
celulares (inventados para o uso dos nômades que têm de estar ‘constan-
temente em contato’), pertences portáteis ou descartáveis – são os princi-
pais objetos culturais da era da instantaneidade’. (BAUMAN, 2001, p. 49)

A passagem de Bauman chama atenção para uma marca da cultura con-
temporânea vivida de forma intensa pelos jovens. Trata-se da necessidade de 
estar sempre em movimento, adaptado para uma constante mudança, como 
nômades, mas permanecendo constantemente conectados. Nesse sentido, 
jovens do mundo todo têm encontrado na comunicação móvel um meio 
privilegiado para se expressarem, em consonância com seus modos de ser. 
Como bem analisa Artopoulos (2011), podemos falar na emergência de uma 
“cultura juvenil móvel”, como revela o diálogo a seguir realizado com alunos 
do nono ano de uma escola municipal de Itaboraí (RJ): 

Pesquisador: Qual a importância do celular na vida de vocês?

Ana Clara: Meu celular é maravilhoso!

Kamille: É um pedacinho da gente!

Cristiane: Quando eu saio sem o celular parece que eu tô com uma parte fal-
tando.

Robson: É bom porque em qualquer lugar que você tá, você mexe no Facebook, 
posta fotos...

Pesquisador: E o que vocês fazem com o celular além de ligar e mandar mensa-
gem?

Ana Clara: Entrar na internet. Vários aplicativos.

Kamila: Instagram.

Evelyn: Tirar foto, com o celular é mais fácil. Você tira foto e já posta na inter-
net na hora.

Ana Clara: É, a gente não tem paciência. Risos.
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Pesquisador: E se não existissem estas tecnologias digitais na vida de vocês, se 
vocês não pudessem estar o tempo todo conectadas, como seria?

Ana Clara: Aí vai ter que abrir aqueles livros cheios de poeira... Eu já to me 
coçando aqui por que minha mãe disse que eu vou ficar um tempo sem internet.

Kamila: No fim do ano eu também fiquei sem internet, minha mãe tirou e não 
botou até hoje.

Pesquisador: E como você está se sentindo sem internet?

Evelyn: Bolada, tadinha...

Kamila: Eu já tô passando mal também...

Pesquisador: É mesmo, e o que mais você sente falta na internet?

Kamila: É do Facebook, de publicar, fazer as coisas né... Sem internet parece que 
você fica sei lá... Isolado...

Borelli e Rocha (2004) destacam a condição de mobilidade ou nomadis-
mo no perfil das juventudes, que pode ser entendido como deslocamento 
espacial ou geográfico, mas também como o que as autoras chamam de no-
madismo de percepção – “absorver fluxos, filtrar, aparar, equacionar os inú-
meros ‘chocs’ (BENJAMIN, 1989) que resultam de uma vida cotidiana tensa 
e intensa permeada pela relação com a cidade e também conectada a tradi-
cionais e recentes mídias”. (BORELLI; ROCHA, 2004, p. 5)

As autoras apontam que os jovens

São nômades também na percepção sobre diferentes temporalidades e de-
positários de uma sensibilidade [...] capaz de dar conta de múltiplos influ-
xos – sons, imagens, leituras – de forma alternada (ver TV, depois ler jornal 
e, em seguida, estudar e pesquisar na internet) ou de maneira simultânea 
(ouvir a música, ao mesmo tempo em que assiste a TV, que fala ao telefone, 
que estuda e pesquisa na internet). (BORELLI; ROCHA, 2004, p. 8)

Possuem, dessa forma, seu olhar e sentidos exercitados numa dinâmica 
de alternância e simultaneidade, que se assemelha ao ato de “zappear”. É com 
esse olhar, de quem transita pelas telas de computadores, celulares, TVs e 
jogos eletrônicos com total familiaridade, que se apresentam para a vida e se 
constituem como atores sociais.
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Muitos estudos apontam para elementos constitutivos das subjetivida-
des juvenis na contemporaneidade, como o que diz respeito ao desejo de 
estar conectado com todos permanentemente. Nesse contexto, o aparelho 
de telefonia móvel é um dispositivo que possibilita e favorece essa conexão. 
As urgências de se informar imediatamente e de ter a possibilidade de se 
comunicar e de estar simultaneamente participando de diversas redes (de 
amigos e de acontecimentos) constituem-se hoje como formas de estar no 
mundo que não admitem mais as separações de tempo e de espaço dos tem-
pos pré-digitais. 

Para Santaella (2010, p. 18), “[...] os espaços ubíquos intensificam a po-
tência inata da mente para a fluidez, pois permitem que múltiplas realida-
des desfilem de modo simultâneo em nossa mente”. Essa capacidade de se 
entender participante de diversos acontecimentos simultâneos em lugares 
diferentes certamente não é nova, mas se intensifica a partir do desenvolvi-
mento e popularização das redes móveis de telecomunicação. 

A Figura a seguir traduz essa participação simultânea, redefinindo os es-
paços/tempos que eram, até então, delimitados pelas normas da escola e tra-
zem novos desafios para os educadores. A fala/mensagem traz toda a tensão 
que se estabelece com os novos meios, quando aponta que para se comunicar 
em sala de aula não é mais preciso estar fisicamente situado ao lado do ami-
go. Esse fato desestrutura toda a ideia de espaço escolar planejado pela esco-
la moderna, com as carteiras viradas para o quadro, em filas bem definidas 
e, normalmente, com os lugares de cada aluno determinado pelo professor.
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figura 1 – Novos desafios para a escola

Fonte: Arquivo da pesquisa.

Não é coincidência o fato da imagem mostrada acima ter sido captada 
diretamente do Facebook, software de rede social da internet. Esse é hoje 
um dos canais mais utilizados quando se pensa em conexão móvel. Um dos 
principais usos dos celulares e smartphones entre os jovens é o acesso ao Fa-
cebook. A comunicação através das redes sociais vem crescendo substancial-
mente a partir do acesso à internet móvel. Nas conversas com alunos do 
sétimo ano da escola municipal do Rio de Janeiro, eles confirmam que, mais 
do que falar ou enviar mensagens via SMS, sua principal forma de comuni-
cação via celular é através das redes sociais, majoritariamente o Facebook. 
Isso se explica tanto pela oscilação de tarifas de torpedos que, em alguns 
casos tornam-se superiores ao acesso à internet, mas principalmente pela 
adesão total do grupo de amigos ao software, estabelecendo novas formas de 
relacionamento social.

Pesquisadora: Pra que é que vocês usam o celular?

Yasmin e Gabriela: Entrar no Facebook!

Stephanie: Ann, tirar fotos e mexer no Facebook, obviamente!

Laura: [...] poder entrar no Face toda hora...
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Yasmin: Entrar Facebook, entrar no YouTube pra escutar música...

Gabriel: Pra um monte de coisa, Facebook, Twitter, é... 

Inês: Escutar música, entrar no Face, mensagens, ligar...

Pesquisadora: Mas o Face, vocês usam toda hora ou tem algumas horas mais...

Inês: Uso toda hora!

“Entrar toda hora”, estar conectado o tempo todo faz parte, portanto, 
dos desejos e dos modos de se entender como sujeitos no mundo. Muitos 
foram os depoimentos sinalizando que ter a possibilidade de se comunicar a 
qualquer momento é um fator que já faz parte das identidades juvenis. Essa é 
uma mudança significativa que vem atingindo todas as atividades humanas, 
inclusive aquelas que dizem respeito à aprendizagem e ao ensino.

Elizabete Garbin (2006, p. 201) observa que as experiências sociais dos jo-
vens são expressas coletivamente e se dão, principalmente, no tempo livre ou 
nos interstícios da vida institucional (família, escola, trabalho). Talvez uma 
das transformações mais importantes que estejamos assistindo a partir dos 
usos das tecnologias móveis se refira exatamente à mistura ou hibridação dos 
espaços-tempos de lazer, trabalho e estudo. A partir das tecnologias móveis, a 
definição de mobilidade ganha mais uma dimensão, pois além do movimento 
de um corpo no espaço ou da mudança de status social, passa também a carac-
terizar o movimento na interface entre espaço físico e ciberespaço.

Desta forma, a entrada das tecnologias móveis de conexão contínua nas 
salas de aula faz com que alunos vivenciem uma multiterritorialidade neste 
tempo/espaço. No interior do território mais “zonal” que é a sala de aula, no 
qual normas e hierarquias disciplinam as ações dos sujeitos, os jovens alu-
nos que dispõem das tecnologias em questão transitam por territórios-rede, 
mais envolvidos pela fluidez e pela mobilidade, nas quais os diferentes nós 
(nesse caso, pessoas) podem operar em espaços físicos não contíguos. Esta 
possibilidade da vivência de multiterritorialidades concomitantes por par-
te dos alunos desestrutura as instituições educacionais cujas bases foram e 
continuam sendo calcadas em um paradigma bastante distinto.

A cultura escolar continua organizada para atender um sujeito adapta-
do a uma sociedade que valoriza a ordem, estabilidade, padronização, roti-
na, previsibilidade, determinação, ou seja, tudo o que vem sendo liquefeito 



PESQUISA E MOBILIDADE NA CIBERCULTURA282

na modernidade líquida. (BAUMAN, 2001) Imprevisibilidades, diferenças e 
liberdades variadas ainda são, comumente, interpretadas como ameaças à 
ordem escolar. Em nome da segurança e da eficiência no fazer educativo, 
controlam-se atitudes, desejos, busca-se a padronização dos alunos e das sa-
las de aula. Ademais, o silêncio é visto como comportamento desejável, já 
que a total liberação da palavra3 pode desestabilizar a autoridade do profes-
sor. Conforme Dayrell (2007, p. 118), a escola ainda hoje “é ordenada por um 
conjunto de normas e regras que buscam unificar e delimitar a ação dos seus 
sujeitos”.

Desta forma, o crescente uso dos dispositivos móveis nas salas de aula 
(seja para comunicação, fotos, games, acessar vídeos ou músicas) é uma for-
ma consciente ou inconsciente de subverter as normas impostas pelas ins-
tituições educacionais que frequentemente negligenciam suas condições, 
práticas e desejos juvenis, criando um verdadeiro mal-estar na experiência 
escolar de muitos jovens. A dificuldade por parte de muitos jovens em obe-
decer a tradicionais figuras de autoridade e a reação quase imediata das ins-
tituições de reprimir tais práticas, costumam acirrar tensões, gerando como 
resposta “o desenvolvimento de métodos até mais sofisticados de evadir os 
novos limites impostos”. (ARTOPOULOS, 2011, p. 45)

Por mais que normas escolares e leis oficiais tentem criar impedimentos, 
as tecnologias móveis continuam presentes nas salas de aula. Para Dayrell 
(2007), na escola pública ainda é hegemônica uma determinada concepção 
de aluno gerada na sociedade moderna: o jovem que, ao adentrar na institui-
ção escolar – espaço central de socialização e transmissão vertical de con-
teúdos e valores duráveis para toda a vida, “deixava sua realidade nos seus 
portões, convertendo-se em aluno, devendo interiorizar uma disciplina es-
colar e investir em uma aprendizagem de conhecimentos”. (DAYRELL, 2007, 
p. 1119) Esta necessidade de integração a uma cultura escolar desencaixada 
da sociedade faz o jovem viver uma tensão entre o “ser jovem” e “ser aluno”. 
No entanto, as culturas juvenis ultrapassam os muros da escola, incluindo 
seus dispositivos móveis, conectados, multifuncionais e portáteis, afinal, “os 
computadores livraram-se das caixas e estão começando a tornar-se um as-
pecto dos ambientes”. (SANTAELLA, 2011, p. 136)

3 Um dos princípios da cibercultura diz respeito à possibilidade de qualquer pessoa produzir in-
formação, podendo compartilhar essa informação livremente. Assim, a emissão não se dá mais a 
partir de um único polo direcionada a uma massa, mas é produzida numa dinâmica que envolve 
todos os sujeitos. (LEMOS, 2009)
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Pesquisador: E na escola, vocês usam a internet do celular na escola?

Robson: Claro! Você tá lá conectado, aí chega uma mensagem na hora, você quer 
responder... Não tem jeito... Ainda mais se a aula for chata. Se você tá acostu-
mado a fazer isso no dia a dia, em casa ou na rua, você não vai parar de fazer 
isso na escola...

Pesquisador: E vocês acham isso legal? Não pode atrapalhar?

Gabriel: Atrapalha.

Robson: Não é correto, mas já tá no dia a dia já. 

Lucas: Esse aparelho aqui é o nosso vício. Já era. Não dá mais pra não usar essa 
coisa.

Pesquisador: E se vocês pudessem usar o celular nas aulas da escola, em ativi-
dades diversas?

Gabriel: Ia ser maneiro.

Robson: Eu acho que a gente já usa demais o celular, então se pudesse aprender 
ainda mais através dele ia ser maneiro. Eu já fiz um trabalho da escola com o 
celular. Eu abria uma página, aí o texto tinha uma letra pequenininha e eu ia 
ampliando pra ler. Trabalho gigante mesmo, de 4 ou 5 folhas.

Pesquisador: Mas você usou na escola?

Robson: É claro! A professora passou um trabalho difição (sic). Só que ela não 
tinha explicado aquilo e nem dava pra achar nada no livro. Aí eu tive que ver no 
celular né... Na escola não tem internet... 

inserindo celulares nas Práticas escolares:  
a exPeriência com Produção de crônicas

Foi pensando nessas questões que nos lançamos ao desafio de propor ações 
pedagógicas que incluam os usos de aparelhos celulares, com o intuito de 
aproximar práticas escolares e práticas culturais juvenis. A proposta de pro-
duzir crônicas – verbais e visuais – sobre a cidade apontou um caminho fértil 
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para a criação e para o exercício do olhar e da escrita que foi ao encontro do 
desejo do aluno: desejo de ter suas práticas legitimadas pela escola. Nesse 
sentido, as criações aconteceram de forma espontânea e em total intimidade 
com os meios de divulgação das produções – os diversos canais da internet.  
A postagem abaixo foi feita por um aluno do oitavo ano que não tinha o 
hábito de escrever e, de acordo com sua professora, produzia o mínimo ne-
cessário para cumprir as formalidades escolares. Esse aluno, estimulado pelo 
uso do celular, passou a observar diversas ações cotidianas, escrever e di-
vulgar seus escritos através da sua página pessoal e do grupo criado no Fa-
cebook e também no Twitter.  Ele foi um dos principais interlocutores da 
pesquisa. Aqui, uma de suas primeiras intervenções, que foi visualizada por 
70 pessoas. 

figura 2 – Produção de aluno divulgada pelas redes sociais

Fonte: Arquivo da pesquisa.

Muitos outros começaram também a experimentar a prática de escrever 
e divulgar suas criações, tanto verbais como imagéticas. A ampla visualiza-
ção das produções é um fato relevante nessa forma de escrita e está inti-
mamente ligada às possibilidades dos meios e às subjetividades construídas 
a partir dessa mediação. Lemos (2009) aponta os três princípios da ciber-
cultura: a liberação do polo da emissão que, diferente da lógica das mídias 
de massa, permite a emissão de todos para todos; a conexão generalizada e 
aberta, que caracteriza o compartilhamento e a emissão em rede; e a recon-
figuração, que se traduz numa modificação tanto dos formatos midiáticos 
como das práticas sociais até então conhecidas sem, entretanto, significar o 
desaparecimento das mídias tradicionais. Assim, as possibilidades de autoria 
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e distribuição de conteúdo modificam as práticas, os modos de produção e 
recepção, os formatos, a relação dos sujeitos com a informação e o conheci-
mento. As palavras do jovem, que num trabalho escolar tradicional seriam 
direcionadas ao professor, são agora lidas por uma quantidade enorme de 
pessoas conectadas e que, de forma instantânea, dão retorno ao “escritor”, 
através de seus likes.

As lógicas de protagonismo, agenciamento, interatividade, conectivida-
de, compartilhamento, exploração e experimentação encontram nas mídias 
móveis os veículos que potencializam essas características e exprimem os 
modos de ser jovem na contemporaneidade. No atual contexto sociotécnico, 
no qual os artefatos digitais assumem uma centralidade na mediação cul-
tural, o papel da leitura e da escrita parece sofrer uma modificação que, de 
modo geral, é analisada como negativa. Ao propor a inserção desses novos 
meios e suas linguagens nas práticas escolares, o estudo constata, ao contrá-
rio, a valorização das produções dos alunos, o aumento da autoconfiança e 
do prazer de escrever/fotografar, o engajamento nas atividades propostas 
pelo professor e estímulo à criação e ao compartilhamento.

Além disso, o uso de celulares e smartphones deu margem à criação a par-
tir de outras linguagens e nesse sentido a produção de imagens mostrou-se 
mais espontânea, apontando para o fato de que esta linguagem faz parte do 
repertório desses jovens de forma mais intensa do que a escrita. Foi inte-
ressante notar que inicialmente os alunos ficaram sem saber se a criação de 
imagens seria considerada como crônica, mesmo que isso tivesse sido pon-
tuado pela pesquisadora. Eles se sentiam um pouco “devedores” em relação 
às tarefas escolares e procuravam colocar uma frase, mesmo que pequena, 
na intenção de se adequar às normas prescritas pela educação formal que 
muitas vezes entende a imagem como secundária nos processos de ensinar 
e aprender.
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figura 3 – Crônicas e imagens

Fonte: Arquivo da pesquisa.

quiroz (2008, p. 125) aponta que

[...] na últimas décadas do século XX, tem ocorrido uma transição impor-
tante. A chamada lecto-escritura, que tinha estabelecido uma fratura entre 
a comunicação escrita e o audiovisual, outorgando uma categoria superior 
ao discurso escrito e relegando os sons e as imagens ao campo das artes 
ou a sensibilidade individual e pessoal de caráter privado, modificou-se. 
[...] A televisão, o rádio e a internet têm reposicionado tanto as fontes de 
conhecimento, os referenciais, quanto o lugar que as pessoas ocupam na 
própria produção do conhecimento.

Em tempos de cibercultura e linguagens hipermidiáticas4 passamos a li-
dar com uma malha de signos que exigem outro tipo de alfabetização e le-

4 Segundo Santaella (2005), linguagens hipermidiáticas são as linguagens próprias das redes in-
focomunicacionais, constituída da mistura complexa de linguagens multimidiáticas e das arqui-
teturas hipertextuais que pressupõem a ação dos sujeitos. 
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tramento, que precisa da linguagem verbal, mas que se constitui numa com-
plexidade diferente e é adquirida por meio do uso e da familiarização com os 
aparatos técnicos do nosso tempo. 

Assim, a materialidade dos meios determina formas distintas de leitura e 
escrita, que estão consonantes com o estágio tecnológico de uma sociedade. 
Se antes cada mídia tinha um suporte específico, o computador aos poucos 
foi absorvendo e aglutinando diferentes linguagens a partir da digitalização. 
McLuhan (2007) observou que o aparecimento de uma nova tecnologia im-
plica em uma reprogramação do nosso sistema sensorial. Com a célebre afir-
mativa “O meio é a mensagem”, o autor apontava ainda a impossibilidade de 
separar meio e mensagem, inferindo que toda linguagem é configurada ne-
cessariamente pelos potenciais e limites da mídia em que ela se materializa.  

Flusser (2007, 2009), com seus estudos sobre o impacto que as tecnolo-
gias eletrônicas causam às sociedades, foi um dos autores que se aproximou 
das discussões sobre a arte nos contextos sociotécnicos mais recentes, ana-
lisando a “escritura” que é construída por máquinas ou com o auxílio delas, 
que desafia a escrita linear sedimentada há milhares de anos. Seus estudos 
ajudam a pensar sobre o atual cenário de articulação de imagens que podem 
ser digitalizadas, multiplicadas, manipuladas, distribuídas a qualquer mo-
mento, de qualquer lugar para qualquer lugar. 

Jovens em rede estão conectados entre si e a uma gama imensa de con-
teúdos que chegam de forma fragmentada provocando seus sentidos, e mos-
tram-se aptos a realizar leituras e escritas a partir de um mosaico construído 
pela remixagem desses conteúdos. A imagem, a palavra, o som, o movimento, 
o design gráfico, a sensibilidade pelo toque e tantos outros elementos adqui-
rem uma especificidade no contexto digital e seus usos convergentes a partir 
dos dispositivos conectados abrem horizontes para propostas educacionais 
que ampliem tanto as noções de espaço/tempo das salas de aula como as pró-
prias noções de produção escolar. 

maPas colaborativos digitais: Possibilidades 
Para a educação geográfica na era da conexão 
em mobilidade

Recentemente, as tecnologias digitais de informação e comunicação vêm 
promovendo alterações na forma como os mapas são produzidos, o que pode 
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ser uma fonte de renovação na educação geográfica. Nos últimos anos, apli-
cativos e sites voltados para o mapeamento on-line tornaram-se mais uma 
forma de expressão da cultura digital. Apropriando-se de sua flexibilidade, 
as interfaces digitais de mapeamento on-line possibilitam a construção de 
cartografias colaborativas, interativas, horizontais, abertas, multiescalares e 
multimidiáticas.

Enquanto na cartografia tradicional os mapas analógicos e fechados não 
possibilitam alterações por parte de um simples usuário, nos mapas colabo-
rativos digitais qualquer usuário é também um produtor, já que pode inserir 
no mapa diversos tipos de imagens, fotografias, textos, vídeos ou links. Nesta 
nova cartografia, na qual usuários são também produtores, o domínio da 
produção e o direito à palavra abrem-se de poucos para muitos. Os fluxos 
informacionais são descentralizados, seguem o caminho todos-todos, onde 
não há necessariamente uma separação entre emissores e receptores. Portan-
to, como aponta Cartwright (2008), a maior mudança é no campo da autoria: 
qualquer usuário pode complementar as bases cartográficas construídas pe-
los cartógrafos com informações/conteúdos diversos.

Alguns trabalhos vêm demonstrando como este cenário pode favorecer 
a construção de cartografias alternativas, comprometidas com os anseios de 
atores sociais marginalizados. Ademais, tais cartografias permitem a repre-
sentação espacial de aspectos ligados ao lúdico, aos sentimentos em relação 
às coisas ou lugares e às experiências vivenciadas por pessoas comuns nos co-
tidianos das cidades. Desta forma, os mapas colaborativos digitais abrem no-
vas perspectivas em direção a uma alfabetização cartográfica crítica, lúdica, 
pautada nos cotidianos e na possibilidade de autoria por parte dos alunos.

As cartografias digitais e colaborativas as quais este trabalho se refere 
podem e estão em muitos casos sendo construídas através da mediação de 
dispositivos móveis. Esta é uma prática em grande expansão na atual “cultu-
ra da mobilidade”. (LEMOS, 2011) Mapas de diferentes objetivos e temáticas 
estão sendo construídos colaborativamente por pessoas que, mesmo sem se 
conhecer, inserem nos mapas conteúdos georreferenciados a partir de seus 
dispositivos móveis, enquanto transitam pelos diferentes pontos (lugares, 
monumentos, coisas, fenômenos etc.) mapeados.

É interessante salientar que diversos usos possíveis com as mídias móveis 
fazem destes artefatos mídias locativas, ou seja, que se relacionam com a 
dimensão local. Desta forma, as mídias móveis e locativas possuem duas ca-
racterísticas ao mesmo tempo contraditórias e complementares: mobilidade 
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e localização. As câmeras dos celulares produzem imagens (fotos e vídeos) 
que revelam experiências e momentos vividos localmente. Tais imagens po-
dem ser rapidamente compartilhadas em redes globais, ou ainda, através do 
GPS, serem postadas como conteúdos georreferenciados em mapas on-line, 
que muitas vezes são abertos e colaborativos. A prática de postar conteúdos 
digitais (fotos, vídeos, áudio etc.) georreferenciados em mapas está em franca 
expansão e denomina-se Geotag.

Na última década, sobretudo a partir da chamada Web 2.0,5 surgiram di-
versos serviços on-line de localização, entre os quais o Open Street Map, o 
Yahoo! Maps e o Google Maps, além de sites que, apropriando-se de tais ba-
ses cartográficas, ofereciam serviços de geotag, como o Picasa e o Flickr. A 
flexibilidade da Web 2.0 tornou possível a livre manipulação destes serviços 
por parte de usuários comuns, bem como o desenvolvimento de aplicativos 
e interfaces que se articulavam com as redes sociais e com os dispositivos 
móveis que estavam em franca expansão. Esta possibilidade de construção 
de mapas personalizados a partir de bases cartográficas digitais disponíveis 
previamente no ciberespaço é uma clara manifestação de um dos mais im-
portantes princípios que regem as práticas ciberculturais contemporâneas: a 
remixagem. (CANTO; ALMEIDA, 2011) Isso significa que por meio das tec-
nologias de mapeamento on-line, mapas produzidos por especialistas podem 
ser apropriados e reconfigurados de diversas maneiras por usuários comuns, 
inclusive com a mediação de dispositivos móveis.

Esta nova cartografia interativa cujos princípios encontram-se alinhados 
com a dinâmica da atual “era da conexão”, possui um grande potencial pe-
dagógico ainda não explorado, sobretudo fomentando processos de ensino-
-aprendizagem de conteúdos geográficos. Vale ressaltar a importância das 
experiências de criação de mapas por parte dos alunos para o desenvolvi-
mento de uma alfabetização cartográfica ampla, crítica e capaz de transpor 
as informações dos mapas para o cotidiano, e deste para os mapas. (CAS-
TROGIOVANNI, 2010)

Estas possibilidades têm sido investigadas na pesquisa de mestrado aqui 
citada. Em uma primeira experiência, foi realizado um mapeamento de três 
comunidades de baixa renda do bairro do Grajaú, na zona norte do muni-
cípio do Rio de Janeiro. O trabalho teve a participação de alunos de um 

5 Web 2.0 é o termo cunhado em 2004 para denominar uma nova etapa, fase ou geração de servi-
ços e interfaces disponíveis na internet, muito mais flexíveis, dinâmicas e abertas à colaboração 
por parte de usuários.
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curso pré-vestibular comunitário, moradores das comunidades mapeadas. 
De posse de seus dispositivos móveis (mesmo com alguma limitação de ren-
da, quase todos eram orgulhosos possuidores de modernos smartphones), os 
alunos percorreram as comunidades tirando fotos, gravando vídeos e reali-
zando entrevistas com outros moradores. Foram registrados os pontos mais 
importantes para a comunidade: comércios, igrejas, creches, bares, locais de 
lazer e esporte etc. Uma aluna sugeriu que fossem mapeados também alguns 
dos problemas mais relevantes para a comunidade. Desta forma, foram re-
gistrados pontos com acúmulo de lixo em condição insalubre e áreas com 
problemas de enchentes e deslizamentos de terra.

Através deste projeto6 foi possível problematizar as relações de poder 
e intencionalidades presentes nas produções cartográficas, uma vez que os 
territórios mapeados – estigmatizados e considerados à parte da cidade – não 
são contemplados nos mapas oficiais e nem plenamente representados nos 
serviços de pesquisa e visualização de mapas na internet. Como disse a aluna 
Daniela em uma apresentação do mapa para alguns moradores: “Nos ‘bairros 
do asfalto’ eles mostram tudo que tem lá, os comércios, as ruas, mas na nossa comu-
nidade eles não mostram nada. Assim a gente pode mostrar que aqui também tem 
coisa boa, que aqui também tem trabalhador.”

Outro projeto de mapeamento tem sido realizado com alunos do nono 
ano de uma escola pública do município de Itaboraí, na região metropolita-
na do Rio de Janeiro. Através da mediação do pesquisador/professor de Ge-
ografia, os alunos estão cartografando, de forma colaborativa, locais, comér-
cios e serviços importantes para a comunidade do distrito onde se localiza 
a escola, bem como locais e monumentos históricos (o município como um 
todo foi um importante entreposto comercial entre os séculos XVIII e XIX) 
e diversos problemas socioambientais da região (lixões clandestinos, esgoto 
sem tratamento adequado, mangues e rios altamente poluídos). Ao longo do 
ano, foram realizados alguns trabalhos de campo no município, nos quais os 
alunos puderam produzir conteúdos imagéticos georreferenciados através 
de seus dispositivos móveis. Estes conteúdos são incorporados ao mapa que 
está sendo construído através da base cartográfica Google Maps.7

6 O mapa pode ser acessado em www.mapacomunidadesdograjau.com

7 Através da função mymaps do Google Maps, é possível adicionar fotos com a localização exata 
pelo procedimento conhecido como geotag, bem como incorporar textos, links e vídeos nos mar-
cadores cartografados. 



Jovens e celulares 291

É importante ressaltar dois pontos que emergiram de forma bastante sig-
nificativa a partir desta experiência de mapeamento colaborativo através de 
interfaces digitais no espaço escolar. Primeiramente, é grande a satisfação 
dos alunos em poder utilizar seus dispositivos móveis no interior da escola 
para realizar pesquisas, produzir conteúdos e acessar a internet no processo 
de construção do mapa. Este fator gerou um expressivo aumento da partici-
pação e do interesse nas aulas de Geografia, verificado, sobretudo, nas aulas 
sobre temáticas que podem se relacionar de alguma forma com as produções 
realizadas por eles no projeto. Ademais, é possível identificar o desenvolvi-
mento de uma consciência cidadã e política nestes alunos. Frequentemente, 
os jovens chegam à sala de aula com grande desejo de compartilhar fotos e 
vídeos de problemas encontrados no distrito municipal onde vivem, produ-
zidos com seus celulares. 

A possibilidade de saírem às ruas e observarem o espaço em que vivem 
com um olhar mais atento e crítico – próprio do pensamento geográfico – e, 
em seguida, fazerem registros e autorias através de seus dispositivos móveis – 
com os quais possuem uma verdadeira relação de afeto – tem sido de grande 
valia para a formação destes sujeitos que, com frequência, percebem as prá-
ticas escolares como desencaixadas de suas realidades e condições juvenis.

Pesquisador: O que vocês estão achando de trabalhar com imagens, com foto-
grafias feitas por vocês com o celular? Qual a diferença entre este tipo de traba-
lho e outros trabalhos só com texto?

Letícia: Assim, eu nunca tinha feito um trabalho pra gente ir pra rua, enten-
deu... Foi uma experiência boa, a gente se divertindo, tirando fotos, sabendo o 
que está acontecendo, entendeu. [...] Tem muita diferença porque desperta nossa 
ideia. A gente fotografou muito lixo, caramujo, bicho morto, a gente nunca ti-
nha percebido que tinha tanto assim.

Marienne: Geralmente o professor pede pra gente fazer um texto e depois aque-
le texto fica com a gente e a gente não usa mais pra nada. Acho bem melhor  
(a produção digital na internet) porque com um trabalho assim qualquer pessoa 
vai poder ver... Os moradores mesmo podem ver que estão prejudicando o que é 
nosso. Eles poluem o meio ambiente sem pensar no que tão fazendo.

Kewin: Quando a gente faz o trabalho no papel, depois a gente joga fora. Na 
internet não, fica lá.
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Lucas: É, você vai poder mostrar o mapa pra outras turmas no ano que vêm, vai 
poder fazer trabalho com eles, mostrar o que a gente fez. É bem mais legal.

Gabriel: Vai ficar na história, vai ficar na história do colégio!

figura 4 – Estudantes fazendo registros em trabalho de campo  

Fonte: registrado pelo autor

de que modo a escola vai lidar com esse novo 
cenário?

Pensar as questões que envolvem cibercultura e mobilidade no campo edu-
cacional e, particularmente, nos espaços escolares não é tarefa fácil, visto 
que muitos são os obstáculos e impedimentos para essa observação. Os apa-
relhos de telefonia móvel não são bem-vindos na escola e seus usos, quando 
permitidos, restringem-se aos momentos de intervalo no pátio, desvincula-
dos das ações pedagógicas. As potencialidades desses usos são, dessa forma, 
ignoradas ou descartadas em nome de uma ordem estabelecida e de uma 
ideia generalizada que aponta para a dispersão, levando a uma consequen-
te subutilização dos meios. As leis vigentes proíbem os usos de “aparelhos 
portáteis” nas escolas, refletindo a concepção que separa “ser aluno” de “ser 
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jovem” e a tensão entre as experiências que acontecem dentro e fora da esco-
la – no que diz respeito à comunicação, ao acesso à informação e produção 
de conhecimento – reforça ainda mais o mal-estar comentado acima.   

Na contramão desse pensamento, nossas pesquisas vêm propor a con-
vergência das práticas das culturas juvenis móveis com as práticas escolares, 
explorando os potenciais das linguagens hipermidiáticas e da ubiquidade.  
As experiências vividas junto aos alunos e os resultados observados até agora 
nos animam a prosseguir nesse caminho, na certeza de que estamos diante 
de possibilidades inovadoras para ressignificar as práticas escolares. Desta 
forma, concordamos com Artopoulos (2011, p. 47) quando diz que:

[...] o entusiasmo que os jovens manifestam por tudo o que está associado 
ao âmbito tecnológico representam uma grande oportunidade para ino-
var sistemas de educação tradicional, introduzindo diretamente modali-
dades de aprendizagem que utilizem tais plataformas, o que atualmente 
é conhecido como aprendizagem ubíqua; ou a possibilidade de estender o 
âmbito educacional a diferentes áreas e momentos da vida cotidiana, for-
talecendo a capacidade de aprendizagem dos estudantes e contribuindo 
de maneira importante para seu futuro desenvolvimento socioeconômico. 

Não ignoramos as questões polêmicas sobre a utilização sem regras dos 
dispositivos como, por exemplo, o que diz respeito a atender chamadas tele-
fônicas sem urgência durante as aulas ou o receio de professores que se sen-
tem expostos e “vigiados”. Mas entendemos que questões referentes à disci-
plina e ética sempre existiram e são também vinculadas ao tempo histórico 
em que se inserem epor isso demandam uma constante reflexão e adaptação. 
Assim, a proibição, pura e simplesmente, além de não resolver a questão, 
pois muitas vezes gera práticas de transgressão por parte dos alunos, nega 
o contexto sociotécnico vivido e desperdiça oportunidades valiosas para 
os processos de aprender e ensinar. A professora Maria Elizabeth Almeida 
(2010) faz a reflexão: “Por que não usar essa tecnologia de forma integrada 
com as aulas? É um potencial que pode ser aproveitado, a médio prazo, pelos 
colégios públicos, já que os aparelhos estão nas mãos da maioria dos adoles-
centes”. (ALMEIDA, 2010)

Com as mediações dos dispositivos móveis de comunicação (laptops, ce-
lulares, smartphones, tablets), temos acompanhado o surgimento de uma “edu-
cação ubíqua”, configurada pelas vantagens que as redes de informação ali-
mentadas pela internet apresentam em termos de flexibilidade, velocidade, 
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adaptabilidade e, certamente, de acesso aberto à informação. (SANTAELLA, 
2010) Essa aprendizagem aberta e livre que, segundo Santaella, não substitui 
a educação formal, poderia instituir formas de educação para a cidadania, 
prática que, muitas vezes, escapa dos currículos da educação formal.

Cabe então perguntar de que forma a escola vai lidar com esse novo ce-
nário e como irá incorporar as práticas que já fazem parte das culturas ju-
venis e dos modos de ser que incluem a comunicação e conexão contínua, 
móvel e ubíqua.
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“a integraÇÃo estÁ na vida”:
projetos interdisciplinares como práticas 
ciberculturais

Ana Carolina Pereira da Silva Rosa 
Roberta Fernandes Gonçalves

As novas possibilidades de criação coletiva distribuída, 
aprendizagem cooperativa e colaboração em rede ofere-
cidas pelo ciberespaço colocam novamente em questão o 
funcionamento das instituições e os modos habituais de 
divisão do trabalho, tanto nas empresas quanto nas escolas 

Pierre Lévy (1999)

introdução

A experiência de viver num contexto de crescente informatização, caracte-
rizado pela velocidade, pela fragmentação e pela visualidade, coloca desafios 
às instituições escolares tradicionalmente fundamentadas nos princípios 
iluministas da escola moderna. Os modos de ser, de pensar e de expressar-
-se das gerações que se formam em meio às transformações socioculturais 
geram tensões entre crianças e jovens e os processos de ensino-aprendiza-
gem. Essas tensões puderam ser observadas durante uma pesquisa de campo  
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realizada em 2010 por dois projetos de pesquisa interligados: um de mes-
trado e uma monografia de graduação. A pesquisa foi desenvolvida em uma 
escola pública da zona norte do Rio de Janeiro, que abarca um projeto de en-
sino médio integrado fruto da parceria da Secretaria de Educação do Estado 
do Rio de Janeiro com um instituto privado. Esse projeto oferece formação 
técnica voltada para a área de mídias digitais e o contato de alunos e profes-
sores com essas tecnologias possibilitou que a escola se tornasse um campo 
de pesquisa privilegiado.

A viagem que realizamos para dentro do campo ocorreu com muitas pa-
radas, onde podíamos vislumbrar as “paisagens” e conhecê-las de diversos 
modos e pontos de vista. Ao nos ater às paradas mais longas dessa viagem, 
acompanhando algumas aulas de modo mais próximo e continuado, foi pos-
sível perceber as diversas marcas da cibercultura na escola.

Os jovens (estudantes da escola) vivenciam uma cultura permeada pela 
interatividade, pela conexão em rede, pela mobilidade, pela velocidade. Ex-
perimentam a possibilidade de serem produtores de conteúdos, comparti-
lhando-os com seus pares na internet, em vez de meros receptores, tal como 
acontece em dinâmicas de comunicação massiva. Estabelecem relações 
colaborativas, engendrando novos comportamentos, novos hábitos, novas 
formas de ser e de agir (NICOLACI-DA-COSTA, 2002), ressignificam suas 
relações com o tempo, o espaço e os territórios. (LEMOS, 2007) Essas trans-
formações vêm possibilitando o surgimento de uma nova dinâmica presente 
nas práticas juvenis contemporâneas e suas marcas encontram-se presentes 
também dentro da escola, já que esta não se descola da vida.

Foi possível perceber ainda que, embora venha surgindo mediante o uso 
das tecnologias digitais, esta dinâmica continua aparecendo nas práticas dos 
jovens mesmo quando estes não estão utilizando os artefatos. Trata-se de 
uma dinâmica pautada em novas sensibilidades, em uma lógica comunica-
cional na qual todos estão conectados e atuantes, em uma maneira de se re-
lacionar com o outro e com o conhecimento de forma não linear, horizontal, 
baseada na colaboração e na complexidade.

O mal-estar em relação à escola, que muitos jovens relatam, pôde ser 
ouvido tanto em pesquisas institucionais anteriores do grupo de pesquisa 
quanto ao longo da pesquisa supracitada. Segundo os próprios jovens, eles 
são “de um tempo” onde tudo acontece muito rápido e se ressentem da in-
capacidade de a escola acompanhar esse tempo, levantando críticas às práti-
cas pedagógicas que vivenciam cotidianamente. Por outro lado, reconhecem 
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que a mudança faz parte de um processo lento e que, em alguns momentos, 
eles mesmos contribuem para esta lentidão. Em entrevista com os profes-
sores, alguns concordaram que, às vezes, os próprios alunos resistem a uma 
prática pedagógica inovadora, como afirma o professor Tadeu do ensino téc-
nico: “eu acho que o aluno ainda é uma figura, na maioria das vezes, a meu 
ver, muito tradicional, muito acostumada a um modelo de escola que ele 
sempre conviveu”.

Ao mesmo tempo em que alguns professores buscam conhecer os jovens 
de hoje e se apropriar de suas práticas, linguagens e expressões, muitos jo-
vens ainda se sentem “sem-lugar” na relação com a escola enquanto institui-
ção, com suas normas e procedimentos muitas vezes pautados numa  con-
cepção de juventude entendida como transitoriedade, enquanto “vir-a-ser”. 
Durante as observações de campo, foi possível perceber que os jovens que-
rem ser vistos como sujeitos autônomos, responsáveis, críticos. Desejam ser 
protagonistas de suas ações, experimentar a partir de suas hipóteses, errar 
e aprender com o erro. Notamos que professores e alunos caminham, nessa 
escola, para um processo de rompimento desses paradigmas, buscando uma 
prática pedagógica mais significativa aos novos tempos, na qual a concepção 
de juventude também é negociada nas relações cotidianas.

Embora os jovens que participaram da pesquisa compartilhem desse de-
sejo, a demanda por maior protagonismo na relação professor-aluno hoje 
parece estar de acordo com as relações não hierárquicas instituídas nas dinâ-
micas ciberculturais. Como diz Freitas (2006, p. 196), em relação aos desafios 
que a comunicação interativa coloca à escola, “instaura-se, com essa nova 
modalidade comunicacional, uma nova relação professor-aluno centrada 
no diálogo, na ação compartilhada, na aprendizagem colaborativa na qual o 
professor é um mediador”. A escola, inserida em um contexto sociocultural 
mais amplo, não pode ignorar as demandas contemporâneas dos alunos que 
apontam para o surgimento de um novo sujeito epistemológico e, conse-
quentemente, para novos modos de aprender e de construir conhecimento.

É a partir da construção desse olhar sobre o jovem na pesquisa e na es-
cola que buscamos trazer algumas possibilidades e desafios de pensar uma 
prática pedagógica que atente para as experiências juvenis marcadas pelas 
transformações da cibercultura e qual seria o papel do professor diante des-
sas práticas.
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“um monte de entrada usb no currículo”: 
dinâmicas ciberculturais na escola

Aproximar-se de uma nova dinâmica que rompe com a lógica escolar linear 
baseada na transmissão e na homogeneidade foi um movimento percebido 
em muitas aulas que acompanhamos, tanto de disciplinas técnicas quanto 
do núcleo comum. Essas tentativas se mostraram interessantes, uma vez que 
sugeriam rupturas no currículo, possibilitando repensar os processos de en-
sino-aprendizagem fragmentados.

Seguindo algumas orientações presentes em documentos para educa-
ção nacional (Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a escola criou estratégias 
que orientam a prática pedagógica em direção a uma perspectiva interdis-
ciplinar. Percebemos que há um movimento de transformação da estrutura 
escolar convencional e uma busca em incluir o professor no processo, mas 
notamos também algumas barreiras relacionadas à formação desse profes-
sor. No entanto, cabe perguntar: qual mudança paradigmática não encontra 
barreiras ligadas a concepções arraigadas ao longo da história?

De fato, são longas e processuais as rupturas paradigmáticas e o projeto 
político-pedagógico da escola em questão vem buscando promover ruptu-
ras a partir de uma nova maneira de produzir conhecimentos. Engajados 
nessa proposta e, muitas vezes, indo contra as certezas construídas ao longo 
da formação e do tempo de trabalho, professores do currículo técnico e do 
núcleo comum desenvolveram projetos integrados, articulando diferentes 
disciplinas em torno de uma única temática. Ao recorrermos aos autores 
que se dedicam a estudar sobre interdisciplinaridade, observamos que é um 
ponto recorrente entre as diferentes falas a dificuldade de delimitação desse 
conceito. (FAZENDA, 1994; POMBO, 2005) Fazenda (2005) esclarece que 
esse termo surgiu como tentativa de se desenvolver uma prática pedagógica 
a partir de um referencial epistemológico diferente daquele marcado pelo 
positivismo. Na tentativa de se relacionar com o conhecimento a partir de 
sua complexidade, muitas estratégias de encontros e diálogos entre diferen-
tes disciplinas vêm sendo desenvolvidas e divulgadas através de artigos cien-
tíficos, exposições em eventos e relatos na internet.

Se essa questão já era uma preocupação na década de 1960 (FAZENDA, 
1994), a complexidade e a multidirecionalidade com que os sujeitos da era 
digital se relacionam com o saber tornam a integração entre as disciplinas 
dentro da escola ainda mais necessária, uma vez que a lógica pautada na frag-
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mentação escolar já não atende à complexidade que permeia os modos de 
aprender dos jovens na contemporaneidade. Como exemplifica Gallo (2000, 
p. 25), o ensino fragmentado em disciplinas “não fala da vida, que é multipli-
cidade articulada, mas de um cenário irreal, onde cada saber tem o seu lugar 
e não se comunica com os demais.” 

Demonstrando preocupação em acompanhar essas transformações, os 
projetos integrados da escola pesquisada buscaram uma sensibilização em 
relação à complexidade do conhecimento e seu caráter em rede na tenta-
tiva de subverter a estrutura curricular fragmentada em disciplinas estan-
ques. Como afirma o estudante Ricardo, “a integração está na vida” e, por 
isso mesmo, a escola, que faz parte da vida, precisa acompanhar as mudanças 
contemporâneas, seguindo a orientação bakhtiniana (2003) de dar unidade à 
ciência, vida e arte enquanto compromisso alteritário de se estar no mundo.

Nas propostas de projetos integrados, os professores envolvidos busca-
ram estabelecer relações entre os diferentes conteúdos e criaram situações 
nas quais os alunos precisavam articular os conhecimentos construídos em 
cada área de conhecimento. Segundo uma jovem entrevistada, dentre as 
muitas contribuições dos projetos integrados, a prática otimiza o tempo e 
facilita o trabalho escolar:

A gente tem mais tempo pra fazer o trabalho, já que junta duas matérias ou 
mais, então a gente tem mais tempo pra fazer aquilo, você pode fazer nas duas 
aulas, ao invés de fazer só em uma. [...] E não tem só uma coisa, é uma que se 
encaixa na outra. (Tatiana)

Essa proposta da escola acompanha a necessidade contemporânea de se 
relacionar com o conhecimento de uma maneira multidirecional e comple-
xa, pois é dessa forma, “uma encaixada na outra”, que as informações se 
colocam na vida e também é assim que os jovens têm demonstrado produzir 
conhecimentos em suas práticas culturais cotidianas, seja lendo um livro, 
seja navegando na internet, seja jogando um game. Nessas práticas, muitas 
vezes mediadas pelas tecnologias, os conhecimentos não estão divididos em 
disciplinas, mas se relacionam de forma viva e significativa, tornando-se de-
sinteressantes quando são separados por disciplinas desconectadas dentro 
da escola. Como afirma Lévy (1999) em seus estudos sobre cibercultura, “o 
uso crescente das tecnologias digitais e das redes de comunicação interativa 
acompanha e amplifica uma profunda mutação na relação com o saber.” 
(LÉVY, 1999, p. 172)
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Essa mudança na relação com o saber e a consequente insatisfação com a 
manutenção de disciplinas estanques puderam ser percebidas nas observações 
de algumas aulas e através dos alunos envolvidos na pesquisa. Ao acompanhar-
mos uma aula de química na qual os estudantes apresentavam seminários so-
bre fontes de energia alternativas, observamos que os alunos faziam relações 
com temas estudados nas aulas de Geografia. Esse fato aconteceu quando um 
grupo de alunos fazia uma exposição sobre energia movida a hidrogênio e, 
enquanto falavam sobre os diversos benefícios, alguns jovens começaram a 
discutir o porquê desta energia ainda não ter sido adotada em substituição 
ao petróleo. Em resposta a esta questão, outros alunos trouxeram os debates 
que realizaram na aula de Geografia, relacionando o uso do petróleo como 
principal fonte energética às disputas políticas e econômicas mundiais. Ao 
acompanhar essa situação, lembramo-nos dos estudos sobre interdisciplina-
ridade realizados por Frigotto (2008, p. 44), quando este afirma que “mesmo 
delimitado um fato teima em não perder o tecido da totalidade de que faz 
parte indissociável.” 

Ao final deste debate ocorrido na aula de química, a professora comple-
tou, afirmando que seria interessante marcarem um encontro com o profes-
sor de Geografia para discutirem esse tema. Nesse momento, pensamos que 
esta experiência poderia ser o início de um projeto integrado a ser desen-
volvido entre as disciplinas envolvidas e outras que não foram citadas pelos 
alunos, mas que certamente teriam contribuições a dar ao tema. Esse movi-
mento por parte dos professores é visível em diferentes situações na escola, 
como pode ser percebido na fala da professora de Física: 

Um aluno hoje tava me perguntando da lâmpada: ‘Professora, a lâmpada fosfo-
rescente é diferente da outra lâmpada, o que tem lá dentro?’ Aí eu falei: ‘Isso tem 
a ver com Química, a gente pode fazer junto com Química’. (Cíntia)

Ao ouvir falas como esta, vemos que construir projetos integrados é um 
longo processo que demanda mobilização por parte da equipe de professo-
res. A professora Cíntia poderia simplesmente dar a resposta que o aluno 
havia perguntado, resposta esta que pode ser facilmente encontrada em uma 
pesquisa no Google. No entanto, esta pergunta motivou uma integração que 
já aponta para uma complexificação do conhecimento, proporcionando mo-
tivação nos alunos a partir de seus temas de interesse. Segundo a fala do 
professor Valter, que intitula este item do texto, é preciso que haja “entra-
das USB” no currículo para que outros links possam ser feitos, construindo 
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novas configurações, incluindo novas experiências, buscando vivenciar um 
currículo mais concernente com as dinâmicas ciberculturais.

Como afirma Pombo (2005, p. 10), “perceber a transformação epistemo-
lógica em curso é perceber que lá, onde esperávamos encontrar o simples, 
está o complexo, o infinitamente complexo.” E é este complexo que os pro-
jetos integrados se propõem a explorar, não a simples resposta fragmentada 
em uma disciplina, mas as relações que se estabelecem, as tensões que es-
tão postas, as outras perguntas que surgem. Como aponta Bakhtin (2003, p. 
300), os enunciados travados são sempre respostas a outros enunciados, não 
havendo o “Adão bíblico” que nomeia “objetos virgens” pela primeira vez.  
A partir dessa perspectiva na qual os conhecimentos estão sempre relaciona-
dos e trazem um caráter polifônico, surge um aspecto interessante do papel 
do professor frente ao aluno: este não depende mais da escola para encontrar 
respostas prontas, pois estas já constam em sites de pesquisa e, por isso, não 
se contenta em encontrar no professor esta mesma função. Nessa relação, 
será preciso mais do que expor conteúdos e responder a perguntas simples.

Alguns projetos tiveram mais visibilidade no período em que estivemos 
na escola e nos motivaram a acompanhá-los e a conhecê-los melhor. Dentre 
esses, dois serão trazidos no próximo item deste artigo. Não se trata aqui de 
avaliar seu caráter interdisciplinar, mas reconhecer a nova dinâmica presen-
te nos processos de ensino-aprendizagem, que chamamos aqui de “dinâmica 
cibercultural”. Esta é marcada pela complexidade e multidirecionalidade do 
saber e vem constituindo as experiências sociais na cibercultura, aparecendo 
que cada vez mais na escola e colocando em xeque a lógica linear da trans-
missão e da fragmentação. Além de buscarem essa nova dinâmica nos pro-
cessos de ensino-aprendizagem, os projetos que serão apresentados também 
contaram com diferentes formas de mediação das tecnologias digitais como 
experiências significativas com diferentes linguagens.

ProJetos integrados: exPeriências de 
aPrendizagem significativas

Dentre os projetos observados na escola, dois serão trazidos para este traba-
lho: um ocorreu entre as disciplinas Biologia, Física e química e outro entre 
as disciplinas do currículo técnico Cultura Digital e Texto para novas mídias.

O primeiro projeto citado foi intitulado de “Reeducação alimentar”, no 
qual as professoras propuseram que os alunos produzissem alimentos se-
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guindo as orientações de uma alimentação saudável. Nesse processo de cria-
ção e construção, integraram-se conhecimentos das três disciplinas, como 
composições químicas e características dos ingredientes escolhidos para 
compor os alimentos. Ao produzirem um cardápio para os pratos criados, 
explicitando suas qualidades dentro de uma alimentação saudável, utiliza-
ram os conhecimentos de português, discutindo a melhor maneira de expor 
as informações textuais de modo a “seduzir” os “clientes” a experimentarem 
os alimentos.

Ao longo do projeto, foi possível ver os alunos engajados e se preparando 
para expor os produtos em um evento aberto ao público que a escola reali-
za anualmente. Durante o processo, os estudantes utilizaram as tecnologias 
digitais para pesquisar os componentes e combinações possíveis de ingre-
dientes. Além disso, o computador foi fundamental para os grupos criarem 
o cardápio que conteria as especificidades de cada produto. No decorrer des-
tas produções, as professoras envolvidas no projeto dividiram responsabili-
dades e orientaram os grupos segundo suas áreas de conhecimento.

Sendo assim, os alunos produziam em etapas ao longo das aulas que com-
partilhavam um mesmo tema e um mesmo objetivo final.

figura 1 – Trabalho dos alunos Ana Carolina, Lilian de Castro,  

Mariana Miranda e Viliane Felipe

Fonte: produção de alunos em projetos integrados
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Percebemos que, mais do que os usos das tecnologias, um importante 
fator para o engajamento dos alunos no processo é a possibilidade de ex-
perimentarem um saber transversal, rompendo com a fragmentação entre 
disciplinas presas em tempos de aula de uma hora e meia. Como salienta o 
professor Marcos, “o currículo tem que mudar, porque você tem que tirar 
essa gaveta, não existe nada em gaveta separado, tá tudo misturado. Então, 
você tem que produzir situações onde essas misturas possam aparecer aos 
olhos dos alunos”.

Além disso, os jovens relacionavam-se com o conhecimento na medida 
do interesse e da necessidade, ao invés da imposição e simples transmissão. 
Assim, esse conhecimento era significativo e, a partir dele, era possível cons-
truir outros sentidos que eram compartilhados entre alunos e professores 
em um movimento horizontal de troca, autoria e criatividade.

A partir dessas observações, retomamos a ideia de “dinâmica cibercul-
tural”, apontando para a construção de uma dinâmica pautada em relações 
mais horizontais, complexas e baseada em outras concepções de tempo e de 
espaço. Esta dinâmica diretamente ligada às transformações trazidas pelo 
uso cada vez mais frequente de tecnologias digitais não se dá pela simples 
presença desses artefatos na escola.

No cotidiano escolar, os aparelhos estão presentes, já que são parte fun-
damental das experiências culturais contemporâneas, não sendo mais pos-
sível ignorá-los. Assim, os alunos utilizam a internet em pesquisas, usam o 
computador para digitar as informações e fotografam o processo espontane-
amente, seja com máquinas fotográficas, seja com seus celulares que estão 
sempre ao alcance das mãos e prontos para um click.

De acordo com Pereira (2008, p. 3), sobre a feitura e o uso de imagens, “o 
desejo de produzir imagem trouxe consigo novas perspectivas e modos de 
percepção de si e do mundo”. A autora afirma ainda que após as inovações 
técnicas (a fotografia digital, por exemplo) serem apropriadas socialmente, 
transformam-se em cultura.

O segundo projeto envolveu duas disciplinas do currículo técnico e, 
como os outros projetos integrados da escola, propôs uma ressignificação 
no modo de organizar a aula e de conceber o currículo. Por se tratarem de 
disciplinas técnicas que têm o compromisso de usar artefatos tecnológicos, 
foi possível ver um uso ainda mais intenso de novas linguagens mediadas 
pelas tecnologias digitais. O projeto envolveu as disciplinas Cultura Digital 
e Texto para novas mídias e foi chamado de “As dores e delícias de nossa 
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cidade”. A proposta era criar um blog envolvendo as turmas de primeiro ano 
do ensino médio que iria falar da cidade do Rio de Janeiro a partir do olhar 
dos jovens inseridos nela. Inicialmente, os alunos pensaram quais eram seus 
lugares da cidade em que mais se sentiam bem, sendo estas as delícias da 
cidade que iriam sugerir aos visitantes do blog. Por outro lado, precisavam 
pensar quais lugares ou situações da cidade lhes causavam incômodo ou in-
satisfação, apontando, então, para as dores da cidade. Cada aluno escreveu 
um pequeno texto sobre sua “dor” e sua “delícia” que foi compartilhado com 
todos os alunos da sala em um longo processo que aconteceu sob a orienta-
ção dos dois professores. quando o tempo cronológico de uma aula acabava, 
os alunos continuavam o processo com o outro professor. Assim, todos dan-
do “palpites” e compartilhando suas produções, os textos foram ganhando 
contornos e sendo pensados a partir da linguagem de um blog. Este ambiente 
virtual foi produzido pelos alunos, valorizando a autoria e a produção a par-
tir do protagonismo juvenil, o que deu ao projeto a legitimidade do ponto 
de vista dos estudantes.

figura 2 – Apresentação do blog criado pelas turmas de primeiro ano durante  

os encontros nas disciplinas envolvidas

Fonte: navegando no Rio (<navegandonorio.blogspot.com.br>).

Uma vez prontos os textos, cada aluno tirou uma foto de sua dor e de sua 
delícia ou procurou na internet uma imagem que melhor as retratasse para 
postar no blog. Essas postagens foram realizadas pelos alunos que se organi-
zaram, mediados pelos professores, e se alternaram no papel de moderadores 
do blog, compartilhando suas dores e delícias a partir de uma frequência es-
tabelecida coletivamente. Através desse projeto que não estava preso à sala 
de aula, os alunos puderam vivenciar situações próprias das práticas juvenis 
fora da escola. Segundo Lemos (2007), essas práticas contemporâneas apon-
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tam para novas relações com o tempo, com o espaço e com os territórios 
da cidade. Abaixo segue a postagem de uma aluna sobre uma experiência 
vivenciada na cidade.

Central: Segurança ou Risco? A Central do Brasil é um lugar conhecido e onde 
muitas pessoas passam diariamente, mas é muito comum ficar deserta quando 
não está no horário comercial e de trabalho, principalmente sábados e domin-
gos. Lá, tem alguns usuários de drogas, mendigos ou pivetes e, nessas ocasiões, 
bandidos aproveitam para assaltar algumas pessoas que passam, principalmen-
te nos lugares mais vazios. Passo por lá diariamente e fui assaltada duas vezes 
no início do ano e não me sinto segura, sempre fico com medo, mesmo sendo em 
horário em que as pessoas estão indo ou voltando do seu trabalho. Deveria ter 
mais policiamento nessa região, lá é perigoso e coisas graves acontecem, e ainda 
podem acontecer. (NERY,  2010)

figura 3 – Postagem da aluna Ana Carolina do primeiro ano no blog

Fonte: Nery (2010).

O objetivo da criação do blog, além de motivar os alunos a utilizarem os 
conhecimentos das disciplinas de forma integrada (aspectos da cibercultura 
e produção de texto para mídias contemporâneas), era promover uma ação 
cidadã crítica, na medida em que, através de suas percepções compartilhadas 
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em rede, os jovens pudessem se engajar na solução de problemas da cidade 
e divulgar os pontos positivos. De acordo com os estudos de Lemos (2007), 
o meio digital é uma importante linguagem para o exercício da cidadania 
e para o engajamento político, uma vez que possibilita uma leitura livre e 
coletiva do espaço público através de manifestações multidirecionais. Dessa 
forma, a cada postagem, os jovens do projeto podiam compartilhar suas im-
pressões sobre as dores e delícias alheias, experimentando as dicas segundo 
seus interesses. A participação dos jovens comentando as postagens foi in-
centivada durante as aulas e se mostrou produtiva, como pudemos perceber 
em diversas postagens que foram seguidas de muitos comentários de outros 
jovens, concordando ou dando outros depoimentos sobre a mesma situação.

Através deste projeto mediado pelas tecnologias digitais, os jovens pu-
deram expor suas opiniões engajados em problemas reais da cidade em que 
vivem. A escola e as experiências que acontecem fora dela puderam se apro-
ximar em um movimento de exercício da cidadania. Silveira (2008, p. 35) 
aponta que, através das redes móveis, “aumenta a descentralização da comu-
nicação e viabiliza novos tipos de mobilizações na esfera pública, impossí-
veis no ambiente de comunicação analógica e unidirecional”. Além de pos-
tar as dores e delícias no blog, o projeto prevê o engajamento dos alunos na 
solução de suas dores, como enviar e-mails para órgãos públicos, promover 
campanhas, entre outras ações que configuram o projeto como inovador no 
trabalho que coloca em diálogo tecnologias digitais e cidadania.

Além disso, a dinâmica multidirecional com que os alunos produziram 
conhecimentos e sentidos em aulas fugiram do currículo estanque e do mode-
lo de transmissão. Pudemos perceber aulas que articularam virtual com pre-
sencial e que possibilitaram o uso das tecnologias digitais como linguagens.

Os projetos trazidos para este texto são interessantes para serem pensa-
dos à luz da perspectiva cibercultural, no entanto, muitos entraves foram 
vivenciados, sendo alguns desses os motivos pelos quais outros projetos não 
consigam se desenvolver e nem alcancem visibilidade. Alguns desses entra-
ves serão apresentados a seguir, buscando caminhos para que sejam minimi-
zados no cotidiano escolar.
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os desafios no ProJeto integrado e o PaPel  
do Professor

No plano da organização do processo pedagógico, o 
resultado da concepção fragmentária e positivista da 

realidade vai se expressar de um lado na interminável 
lista de disciplinas e de outro na divisão arbitrária 

entre disciplinas de conteúdo geral, humano e 
disciplinas de conteúdo específico e técnico.

Gaudêncio Frigotto (2008)

Indo na contramão de uma estrutura curricular historicamente marcada 
pela fragmentação e disciplinarização, os professores que desenvolvem pro-
jetos integrados precisam superar algumas dificuldades para dar continuida-
de às rupturas que vão acontecendo ao longo do projeto.

Uma primeira dificuldade que percebemos foi a do próprio professor 
estar disponível para integrar sua disciplina com outra. Principalmente nas 
turmas de terceiro ano, quando se colocam muitas exigências em relação ao 
resultado no vestibular e ao ingresso no mercado de trabalho, percebemos o 
desafio claro que é sair de uma zona de conforto na qual se tem uma suposta 
tranquilidade de ter o domínio de seu conteúdo e de ser o único responsável 
por ele em seu programa de aulas. Na correria do cotidiano, não é fácil para 
os professores encontrarem tempo para se organizarem com seus colegas em 
prol de um projeto que demandará tempo e disposição, como afirma um dos 
professores do currículo técnico:

Eu tenho a maior dificuldade ainda, muita dificuldade, porque eu não consigo 
me organizar com o outro. A gente já luta pra se organizar sozinho, pra dar 
conta do nosso trabalho, do nosso conteúdo, das nossas turmas, é aluno pra ca-
ramba. Então a gente faz todo um esforço pra poder chegar na aula com aquele 
nosso pacotinho, sabendo que vai ser todo chacoalhado, mas com aquele pacoti-
nho ali pra oferecer. (Tadeu)

Ao longo dos projetos observados, foi possível perceber que eles deman-
davam um grande envolvimento dos professores que precisavam se comuni-
car mais, planejar os encontros, o projeto e as atividades. Além disso, iniciar 
um projeto integrado estava diretamente ligado à disponibilidade dos pro-
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fessores e suas afinidades, o que era dificultado pelo fato de terem pouco 
acesso aos temas tratados nas diferentes disciplinas. Diante dessa questão, 
não caberia a presença de um sujeito articulador desses saberes que, ao vis-
lumbrar os diferentes conteúdos de forma mais global, pudesse incentivar 
integrações dentro da equipe? Em alguns momentos, conversamos com pro-
fessores sobre a ausência de uma coordenação pedagógica que talvez pudes-
se ocupar esse papel de integração entre as disciplinas, inclusive as do cur-
rículo técnico que acabam se mantendo distantes das disciplinas do núcleo 
comum. Nessas conversas, os professores afirmaram que o papel dessa figura 
integradora vinha sendo discutido e sua importância apontada em reuniões 
de equipe.

Ainda mais aqui que tem essa ideia de integrado, tinha que ter um coordenador 
que lê os currículos e fala ‘isso aqui tem a ver com isso aqui’. (Cíntia)

Integrar a gente... Como que eu vou integrar sozinho? (Luiz)

Como podemos ver na fala dos professores, romper com o papel tradi-
cional do professor, com a estrutura conservadora do currículo e com os 
modos convencionais de dar aula não é tarefa fácil nem a mudança de pa-
radigma será um processo simples. Os professores buscam novos caminhos, 
porém precisam romper com seus próprios paradigmas. Como afirma Fazen-
da (1994, p. 50)

Uma instituição que procura levar a bom termo uma proposta interdis-
ciplinar precisa passar por uma profunda alteração no processo de capa-
citação do seu pessoal docente, pois existem pontos sérios a serem consi-
derados, sem os quais o projeto interdisciplinar poderá correr o risco de 
tornar-se um empecilho à troca, à reciprocidade, ou seja, de tornar-se um 
projeto a mais, que a nada conduz. 

Além dos desafios que os professores vivenciam em construir projetos 
integrados que deem conta da proposta político-pedagógica e curricular da 
escola, experimentam em sala a concretude da insatisfação dos alunos para 
com o modelo de aula fragmentado em disciplinas estanques e pautado na 
transmissão. Sendo assim, ao mesmo tempo em que precisam inovar para 
atender às exigências da escola, precisam ainda mais para atender às neces-
sidades dos estudantes de hoje, pois segundo Lévy (1999, p. 169), esses “indi-
víduos toleram cada vez menos seguir cursos uniformes ou rígidos que não 



“A integração está na vida” 311

correspondem a suas necessidades reais e à especificidade de seu trajeto de 
vida.”

Outro desafio que se coloca ao desenvolvimento de projetos integrados 
é a estrutura gradeada das disciplinas. Estando presas à grade de horários, as 
disciplinas não encontram possibilidade de encontro. quando um professor 
está com uma turma, outro está com outra turma, sobrando poucos momen-
tos em que os dois professores possam estar juntos em uma mesma turma. 
Na maioria das vezes em que esta situação aconteceu, um dos professores 
precisou estar na escola fora de seu horário, como relata a professora de 
Português:

Eu faço muito com História, porque História dá aula sexta-feira e eu venho em 
um dia que não é meu dia na escola, eu venho um dia extra, por conta própria, 
só por conta da ideia de integração. (Mariana)

Outra possibilidade aconteceu durante um projeto integrado entre duas 
disciplinas, quando as professoras uniram duas turmas em uma sala para 
poderem estar juntas orientando o grupo todo. Durante nossas entrevistas, 
uma das professoras relatou a dificuldade que foi este momento tanto por 
não terem uma sala compatível ao número de alunos, quanto por não ser a 
quantidade ideal para trabalhar ao mesmo tempo em um projeto que deman-
da acompanhamento constante do professor. Apesar das dificuldades reais 
de estrutura física e curricular, o projeto ganhou contornos muito interes-
santes, contribuindo para reflexões importantes da pesquisa.

Alguns autores, como Moreira (2000, p. 127), que estudam a interdiscipli-
naridade na educação irão apontar que “mesmo que a interdisciplinaridade 
possa significar um avanço em relação à disciplinaridade pura e simples, as 
disciplinas continuam presentes no trabalho efetuado.” No entanto, é impor-
tante retomar a afirmação de que romper com paradigmas é um processo len-
to e que não ocorre de forma radical, pois como afirma Carlos (2007, p. 17),

[...] o esforço de integração das disciplinas mediante a aproximação dos 
professores, no âmbito escolar, envolve a superação de barreiras adminis-
trativas, organizacionais e pedagógicas difíceis de serem superadas e pro-
fundamente arraigadas ao modelo tradicional de gestão escolar. 

Nessa perspectiva, mais do que experiências propriamente bem sucedi-
das, é importante olhar para as tentativas cotidianas de construir uma edu-
cação mais coerente com as necessidades dos jovens de hoje que seguem 
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conectados a redes virtuais, compartilhando e construindo saberes, desen-
volvendo novas sensibilidades e modos de aprender nas suas experiências 
sociais.

Ao olhar para as tentativas cotidianas, é possível encontrar os muitos de-
safios e entraves ao desenvolvimento de uma proposta inovadora. É possível 
também encontrar muitas críticas, se o olhar estiver preso ao que desejamos 
como ideal. No entanto, é necessário valorizar as experiências que aconte-
cem quando o ideal ainda se encontra distante, pois como afirma o professor 
Valter do currículo técnico: “O bom é inimigo do ótimo? É. Se a gente for esperar 
as condições perfeitas para integrar, não integraremos nunca”.

Seguindo esse olhar processual, Marinho et al. (2009) ressalta a impor-
tância de revisitar frequentemente o currículo frente às transformações 
contemporâneas, buscando superar a escola reprodutora em um processo 
colaborativo e compartilhado. Essas frequentes revisitas e as consequentes 
mudanças nos processos de ensino-aprendizagem em função das transfor-
mações socioculturais trazem para a relação professor-aluno novos elemen-
tos e propõem ao professor um novo papel nesse processo.

Como afirma Lévy (1999), ao falar sobre o dilúvio de informações que a 
sociedade (e a escola que dela faz parte) vivencia hoje, precisamos conviver 
com a nova configuração que está posta na contemporaneidade:

[...] para melhor ou para pior, esse dilúvio não será seguido por nenhuma 
vazante. Devemos portanto nos acostumar com essa profusão e desordem. 
A não ser em caso de catástrofe natural, nenhuma grande reordenação, 
nenhuma autoridade central nos levará de volta à terra firme nem às pai-
sagens estáveis e bem demarcadas anteriores à inundação. (LEVY, 1999, p. 
160-161)

Os estudantes de hoje são constituídos em meio a este dilúvio e chegam 
à escola acostumados a esta desordem, palavra que aqui não tem um caráter 
pejorativo. Entendendo desordem numa perspectiva benjaminiana, perce-
bemos uma ordem que foge à predominante, rompendo com o continuum da 
história e revelando novas possibilidades, novos olhares e novas configura-
ções. (BENJAMIN, 1995) Nesse dilúvio explicitado por Lévy (1999), opondo-
-se à ordem estabelecida tradicionalmente, grande parte dos estudantes que 
se envolvem em projetos mais significativos deixam de ansiar por respostas 
prontas e passam a buscar por conexões entre os pontos da rede, por relações 
entre as informações e por diferentes pontos de vista sobre o mesmo tema.
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A professora de Artes Visuais comenta que, diferente do que era feito um 
tempo atrás, “a aula nunca vem pronta”. Assim, tornar “as paisagens estáveis e 
bem demarcadas” não é mais função do professor, exigindo dele outro papel 
que não seja o de “autoridade central”, ordenação e transmissão de verdades 
cientificamente comprovadas. Além de essa relação precisar ser modificada 
em cada aula, uma perspectiva de projetos integrados exige ainda mais uma 
nova figura de professor, pois segundo Silva (2001, p. 9):

Uma pedagogia baseada nessa disposição à co-autoria, à interatividade, 
requer a morte do professor narcisicamente investido do poder [...] Ele 
converte-se em formulador de problemas, provocador de interrogações, 
coordenador de equipes de trabalho, sistematizador de experiências. 

Assim, abrir mão do poder narcísico requer um exercício constante que 
vai na contramão de uma formação positivista e cientificista do professor. 
Entender o conhecimento como rede, como fluxo integrado, requer olhar 
para os lados e, em um processo dialógico, construir uma proposta pedagó-
gica pautada na polifonia. Lévy (1999, p. 171) afirma que essa mudança é ne-
cessária, pois a tradicional função do professor de transmitir conhecimentos 
hoje é exercida “de forma mais eficaz por outros meios” e que, por isso, “o 
professor é incentivado a tornar-se um animador da inteligência coletiva 
de seus grupos em vez de um fornecedor direto de conhecimentos.” (LEVY, 
1999, p. 158)

Esse novo papel do professor redimensiona a ideia de erro/acerto, pas-
sando a valorizar o lugar do processo como espaço criativo, de produção 
de sentidos e de construção de conhecimentos. As falas de duas alunas do  
terceiro ano do ensino médio apontam para a necessidade que ainda sentem 
de um maior dinamismo e de valorização do processo durante as aulas:

A sala é grande, eu acho que o professor não tem que ficar parado só lá na fren-
te, ele tem que circular, ele tem que andar, ele tem que fazer uma dinâmica, sabe? 
Perguntar as coisas. (Adriele)

Faz falta o professor no processo. Porque ele exige um bom resultado, mas ele 
não ajuda no processo, então fica complicado. Ele te ensina o processo, mas ele 
não te ensina como é que é, não te ajuda no processo e pede um bom resultado, 
aí fica complicado mesmo. (Raquel)
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O dinamismo citado pela Adriele e exemplificado pelo desejo de que 
o professor, além de expor conteúdos, dialogue com os jovens através de 
perguntas pode estar relacionado à interatividade constante na vida desses 
jovens. Fora da escola, muitas vezes se encontram conectados à rede, con-
versando com seus amigos, compartilhando músicas, vídeos e informações 
em uma relação multidirecional. A partir desse contexto, seria possível in-
terpretar estas falas, entendendo que esses jovens sentem falta de ocuparem 
um papel mais ativo no processo de ensino-aprendizagem? Essa necessidade 
poderia justificar o grande envolvimento dos estudantes nos projetos inte-
grados citados, onde puderam errar, criar, experimentar e buscar os conhe-
cimentos necessários de acordo com o processo experimentado em grupo.

Lévy (1999) contribui para este pensamento, afirmando que essas novas 
posturas dos estudantes precisam de respostas pedagógicas que atendam a 
novas necessidades dentro da escola, que promovam mudanças na formação 
de um professor preparado para lidar com um saber destotalizado, flutu-
ante. O autor afirma que esse processo de rompimentos de estruturas e de 
novas configurações promove um sentimento de desorientação, no entanto, 
questiona: “Será preciso agarrar-se aos processos e esquemas que assegura-
vam a ordem antiga dos saberes? Não será preciso, ao contrário, dar um salto 
e penetrar com firmeza na nova cultura?”. (LÉVY, 1999, p. 166-167)

Esse salto que leve o professor a mergulhar na cibercultura supõe in-
vestir em uma formação inicial e continuada que, embora não seja o foco 
das pesquisas trazidas para este texto, é um tema importante para promover 
mudanças tanto na concepção do professor e seu novo papel na socieda-
de quanto para desenvolver suas habilidades e seus conhecimentos sobre 
as tecnologias, seus usos e suas possibilidades dentro de sala, percebendo a 
necessidade de se buscar uma prática que promova uma aprendizagem sig-
nificativa, recheada de produção de sentidos críticos e autorais por esses 
sujeitos que nasceram “com um mouse na mão”. (VEEN; VRAKKING, 2009)

referências

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. 4. ed. São Paulo: Martins  Fontes, 2003.

BENJAMIN, W. Rua de mão única. 5. ed. São Paulo: Brasiliense, 1995. (Obras 

escolhidas, 2).



“A integração está na vida” 315

CARLOS, J. G. Interdisciplinaridade no Ensino Médio: desafios e potencialidades. 

2007 171 f. Dissertação (Mestrado Profissionalizante em Ensino de Ciências) – 

Instituto de química, Universidade de Brasília, Brasília, 2007.

FAZENDA, Ivani C. Arantes. Interdisciplinaridade:   história,   teoria   e pesquisa. 

Campinas: Papirus, 1994.

FREITAS, M. T. A. A internet na escola: desafios para a formação de professores. 

In: NICOLACI-DA-COSTA, Ana Maria (Org.). Cabeças digitais: o cotidiano na era 

da informação. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio; São Paulo: Loyola, 2006.

FRIGOTTO, G. A interdisciplinaridade como necessidade e como problema nas 

Ciências Sociais. Revista Ideação, v. 10, n. 1, p. 41-62, 2008.

GALLO, S. Transversalidade e educação: pensando uma educação não disciplinar. 

In: ALVES, N.; GARCIA, R. L. (Org.). O sentido da escola. 2. ed. Rio de Janeiro: 

DP&A, 2000. p. 17-42.

GONÇALVES, R. Quanto das tecnologias digitais entram na escola: Reflexões sobre 

novos modos de ensinar e de aprender. 2010. 43 f. Trabalho de conclusão de curso 

(Licenciatura em Educação Infantil) – Faculdade de Educação, Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010.

LEMOS, A. Cidade e mobilidade: telefones celulares, funções pós-massivas e 

territórios informacionais. Matrizes, São Paulo, n. 1, p. 121-137, out. 2007.  

Disponível em: <http://www.matrizes.usp.br/index.php/matrizes/article/

view/29/43>. Acesso em: 15 ago. 2009.

LÉVY, P. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999.

MARINHO, S. P. et al. Oportunidades e possibilidades para a inserção de 

interfaces da web 2.0 no currículo da escola em tempos de convergências de mídia. 

Revista e-curriculum, São Paulo, v. 4, n. 2, jun. 2009.

MOREIRA, A. F. B. Propostas curriculares alternativas: limites e avanços. Educação e 

Sociedade, [Campinas], ano 21, n. 73, p. 109-138, dez. 2000.

NICOLACI-DA-COSTA, A. M. Revoluções tecnológicas e transformações 

subjetivas. Revista psicologia: teoria e pesquisa, Brasília, v. 18, n. 2, p. 193-202, maio/

ago. 2002.

OSWALD,  M.   L.   Educação  e  Mídia:  imagem  técnica  e  cultura      escrita. [S. l.]: 

Rio de Janeiro, 2008. (mimeo).



PESQUISA E MOBILIDADE NA CIBERCULTURA316

PEREIRA, R. M. R. Os óculos de Win Wenders e o olhar de  Bavcar: reflexões 

sobre a feitura e sobre os usos da imagem. In: REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 31., 

Caxambu, 2008. Anais... Caxambu: ANPEd, 2008.

POMBO, O. Interdisciplinaridade e integração dos saberes. Liinc em Revista, v. 1,  

n. 1, p. 3-15, mar. 2005.

ROSA, A. C. P. S. Se meu pai viesse aqui hoje nessa escola, ele não ia aprender: 

cibercultura e processos de ensino-aprendizagem. 2011. 124 f. Dissertação 

(Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011.

SILVA, M. Sala de aula interativa: a educação presencial e à distância em sintonia 

com a era digital e com a cidadania. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 

COMUNICAÇÃO, 24. Campo Grande., 2001. Anais... Intercom: Campo Grande, 

2001. 

SILVEIRA, S. A. Convergência digital, diversidade cultural e esfera pública. In: 

PRETTO, N. L.; SILVEIRA, S. A. (Org.). Além das redes de colaboração: internet, 

diversidade cultural e tecnologias do poder. Salvador: EDUFBA, 2008. p. 31-50.

VEEN, W.; VRAKKING, B. Homo zappiens: educando na era digital. Porto Alegre: 

Artmed, 2009.



317

ocuPar como PrÁtica de cidadania:
cidades, redes e educação

Sarah Nery

É porque podemos transformar o mundo, que estamos 
com ele e com os outros.

(Paulo Freire)

introdução

Ocupar um espaço público vem sendo uma tática cada vez mais utilizada 
pelos sujeitos que compõem a multidão de indignados globais neste início 
de século XXI. Das gigantescas ocupações da Praça Tahrir, no Egito, da praça 
Puerta Del Sol, em Madri, e tantas outras na Espanha, até o norte-americano 
Occupy Wall Street, que rapidamente se espalhou pelo mundo – pra citar as 
três mais emblemáticas de 2011 –; desde então, temos visto a proliferação de 
ocupações de todos os tipos em muitos lugares e com finalidades diversas: 
para salvar árvores, para exigir uma pauta específica do governo ou de em-
presas, para denunciar, para anunciar. É certo que, antes desses movimentos, 
ocupar já era uma tática de resistência de muitos grupos, como no caso da 
ocupação de imóveis abandonados ou terras improdutivas, nos movimentos 
dos squatters, ou dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) e dos Trabalha-
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dores Sem-Teto (MTST). Podemos ainda voltar mais no tempo e pensar nas 
práticas nômades, ciganas e hippies como essa antiga tática de resistência 
que consiste na fluidez de viver em mobilidade, estabelecendo estruturas 
temporárias num espaço, e constituindo ali um território outro durante o 
tempo que for preciso.

No momento em que escrevo este texto – setembro de 2013 –, acontecem 
algumas ocupações na cidade do Rio de Janeiro, que se encontra em plena 
disputa de sentidos, poderes e direitos. Há mais de dois meses, manifestan-
tes de diversas origens ocupam as escadarias da Câmara dos Vereadores, de-
pois de terem ocupado por algumas semanas o interior desta casa, enquanto 
professores e demais profissionais da educação estadual e municipal que se 
encontram atualmente em greve estão acampados em frente à Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) e também na Câmara. Indí-
genas voltaram a ocupar o antigo Museu do Índio, no bairro do Maracanã, 
e buscam torná-lo uma Universidade Indígena, já em atividade durante a 
ocupação do espaço. Até poucos dias, um grupo ocupava a esquina da casa 
do governador Sérgio Cabral, no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, desde 
as manifestações de junho de 2013 no país, permanecendo lá por mais de 
dois meses e eventualmente ainda voltando para ações pontuais. Na cida-
de vizinha, Niterói, a rua do prefeito Rodrigo Neves também foi ocupada, 
logo após terem ocupado a Câmara dos Vereadores de Niterói por um mês. 
Todas essas ocupações, pela sua proximidade geográfica, acabam se antro-
pofagizando em muitos aspectos, com integrantes que transitam entre uma 
e outra e com mensagens de apoio mútuo em cartazes, posts e cartas. Essas 
influências e trocas acontecem também entre as centenas de ocupações pelo 
mundo, que por meio da conexão em rede compartilham seus saberes e ex-
periências locais, que acabam servindo de referência para os diversos movi-
mentos globais.

O fato é que a palavra “ocupa” como tática de resistência nunca foi tão 
utilizada como neste período que estou localizando entre 2011 e 2013, em 
inúmeros protestos de diferentes categorias e movimentos sociais. Em 2012, 
por exemplo, durante a greve dos professores de universidades, que durou de 
maio a setembro desse ano, proliferaram movimentos de “ocupação” dentro 
e fora de todas as universidades do Brasil. Na Universidade Federal Flumi-
nense, um grupo acampou no campus Gragoatá; na Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, ocuparam a casa de shows Canecão; na Universidade Fede-
ral Rural do Rio de Janeiro, ocuparam a reitoria; secundaristas ocuparam 
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o Colégio Pedro II; servidores públicos acamparam no Palácio do Planalto; 
na Universidade do Estado do Rio de Janeiro se lia em vários cartazes pela 
universidade: “Greve de Ocupação”.

Ao longo do ano de 2012 também vimos muitas lutas indígenas fazendo 
uso dessa tática ao ocupar e reocupar o canteiro de obras de Belo Monte, 
e sedes da Fundação Nacional do Índio em diferentes estados. A lista é in-
findável e envolve desde eventos culturais que adotaram o mote, como o 
“Ocupa Nise” (intervenções culturais no Instituto Municipal Nise da Silvei-
ra) e “Ocupa Lapa” (intervenções no bairro da Lapa). Também aconteceram 
importantes apropriações e ressiginifcações do mote “ocupar” promovidos 
pelas favelas então “ocupadas” pelas Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), 
como foi o “Ocupa Alemão” e “Ocupa Borel” (5 de dezembro de 2012). Nes-
ses casos, já não se tratava de acampar num espaço público, mas do direito de 
retomar sua própria “ocupação” do espaço-tempo local, então usurpado pela 
política de controle do Estado. Essas ações pontuais em conjunto formam 
uma enorme teia global de lutas dos cidadãos pela retomada do bem comum.

Todas essas ações nos levam a pensar sobre alguns sentidos da palavra 
“ocupação”. De imediato, pressupõe-se que o que foi “ocupado” antes esti-
vesse “desocupado”. Só um espaço inutilizado, inativo, inútil precisa ser ocu-
pado, ativado, utilizado. Se as praças e os espaços públicos hoje estão cada 
vez mais ordenados para serem não lugares na cidade, espaços de passagem, 
não convidativos à permanência, espaços considerados de risco, habitados 
por moradores de rua, os Ocupas instauram uma nova espacialidade no ter-
ritório urbano ao montar uma barraca e permanecer num local, indicando 
que precisamos parar um pouco ali para discutir uma questão de relevância 
pública. Só essa pausa necessária possibilitará o encontro com o outro, o 
diálogo, a transformação de si e de mundo. É interessante observar, num 
sentindo quase inverso, a relação de ocupação do tempo. Enquanto os es-
paços públicos estão sendo cada vez mais “desocupados” em benefício dos 
espaços privados, o tempo da vida está cada vez mais submetido ao ritmo de 
vida capitalista, que “ocupa” quase todo o tempo do indivíduo com traba-
lho e consumo. Na pergunta “qual a sua ocupação?”, criamos uma relação 
direta entre a ocupação do tempo do indivíduo com o tempo do trabalho. 
Se o sujeito não tem uma profissão, um trabalho, não está ocupando-se do 
tempo produtivo, é, portanto, um “desocupado”.( Não por acaso, essa palavra 
é muito usada para difamar os ocupantes – assim como hippies, outro grupo 
tradicionalmente “desocupado”). Percebe-se que, para “ocupar” um espaço 
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público permanentemente, é necessário “desocupar” o tempo da produti-
vidade capitalista, instaurando outra dimensão temporal e espacial na vida, 
ainda que temporariamente, ocupando esse tempo-espaço com outras possi-
bilidades e potencialidades e, finalmente, ressignificando-o.

da cidade-conceito à cidade-educativa

As cidades são as arenas nas quais acontecem muitas das batalhas por di-
reitos no mundo de hoje. Certo conceito de metrópole que atenda aos re-
quisitos básicos de consumo globalizado padronizou também os principais 
problemas e desafios das cidades: miséria, violência, poluição. As cidades-
-conceito (CERTEAU, 1994) e seus projetos urbanísticos distantes dos su-
jeitos concretos, em sua tentativa de normatizar os fluxos da vida urbana, 
fizeram também emergir reações e resistências semelhantes em diferentes 
partes do mundo, que atuam nas brechas do poder e da ordem instituída.  
O compartilhamento das informações em rede ampliou sobremaneira as tro-
cas promovidas diretamente entre os sujeitos, que passam a compartilhar 
soluções locais para problemas globais, compondo assim a chamada inteli-
gência coletiva (LÉVY, 2007), também classificada como uma “inteligência 
de enxame”. (HARDT; NEGRI, 2005) Os levantes populares que têm levado 
multidões às ruas e praças das principais cidades do mundo deixam visível 
uma rede de pessoas, coletivos, movimentos que lutam por causas comuns 
e acompanham em tempo real os acontecimentos simultâneos pelo mundo, 
colaborando uns com os outros. Mesmo atuando localmente, está claro que 
cada nó dessa rede fortalece um movimento de transformação global. Como 
diz José Machado Pais, “a cidadania apenas se cumpre globalmente quando 
localmente é exercida”. (PAIS, 2003, p. 59)

Os ocupas sintetizam bem a tensão que existe entre a cidade-conceito 
e a cidade praticada. (CERTEAU, 1994) Semelhante ao projeto de cidade-
-empresa que estamos vendo ser implementado pelas políticas do prefeito 
do Eduardo Paes e do governador Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, a cidade-
-conceito é o lugar da estratégia, organizada por “operações ‘especulativas’ 
e classificatórias”, que combinam “gestão e eliminação” (CERTEAU, 1994, 
p. 173), privilegiando o progresso (o tempo) e fazendo esquecer a “sua con-
dição de possibilidade, o próprio espaço, que passa a ser o não-pensado de 
uma tecnologia científica e política”. Para Certeau (1994, p. 174), a cidade-
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-conceito funciona como “lugar de transformações e apropriações, objeto de 
intervenções [...]: ela é ao mesmo tempo a maquinaria e o herói da moderni-
dade.”. No submundo da cidade planejada está a cidade dos praticantes, que 
escapa ao controle estratégico, sendo o lugar das quase invisíveis táticas dos 
cotidianos. As práticas cotidianas das ocupações permanecem invisíveis ao 
poder do Estado mesmo no momento em que o projeto de racionalidade da 
cidade precisa passar por cima dessas práticas. Elas permanecem “outras”, 
incompreensíveis. “Escapando às totalizações imaginárias do olhar, existe 
uma estranheza do cotidiano que não vem à superfície, ou cuja superfície 
é somente um limite avançado, um limite que se destaca sobre o visível”. 
(CERTAU, 1994, p. 172) Os praticantes ordinários da cidade “jogam com es-
paços que não se veem; têm dele um conhecimento tão cego como no corpo-
-a-corpo amoroso”. Enquanto a cidade “do alto” traça a ordenação do terri-
tório, lá embaixo, a cidade é habitada de formas múltiplas e incategorizáveis.

Mas ‘embaixo’ (down), a partir dos limiares onde cessa a visibilidade, vi-
vem os praticantes ordinários da cidade. Forma elementar dessa experi-
ência, eles são caminhantes, pedestres, […], cujo corpo obedece aos cheios 
e vazios de um ‘texto’ urbano que escrevem sem poder lê-lo. Esses prati-
cantes jogam com espaços que não se veem; têm dele um conhecimento 
tão cego como no corpo-a-corpo amoroso. Os caminhos que se respondem 
nesse entrelaçamento, poesias ignoradas de que cada corpo é um elemento 
assinado por muitos outros, escapam à legibilidde. Tudo se passa como 
se uma espécie de cegueira caracterizasse as práticas organizadoras da 
cidade habitada. As redes dessas escrituras avançando e entrecruzando-
-se compõem uma história múltipla, sem autor nem espectador,formada 
em fragmentos de trajetórias e em alterações de espaços: com relação às 
representações, ela permanece cotidianamente, indefinidamente, outra. 
(CERTEAU, 1994, p. 171)

Como também destaca Paulo Carrano (2003), “para além do texto visível 
da racionalidade urbanística, insinua-se um texto composto pelas práticas 
concretas dos habitantes das cidades”. Nessa relação existe a tensão entre os 
planos urbanísticos centralizados e as práticas dos sujeitos sociais concretos. 
O autor concorda que os habitantes da cidade não se submetem ao traça-
do disciplinar da cidade oficial, instaurando procedimentos de resistência e 
criatividade, as táticas do cotidiano, que conferem “um certo grau de impre-
visibilidade aos mecanismos de orientação social”. (CARRANO, 2003, p. 22) 
José Machado Pais (2005) também abordará o mesmo processo de “planifica-
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ção da cidade”, que tradicionalmente procura “exorcizar as desordens, purifi-
car as condutas, escrutinar as populações, periferizar a miséria”. (PAIS, 2005, 
p. 59) Nesse processo, a cidade se transforma numa “cidade maqueta”, um 
espaço cerrado onde os cidadãos têm seus movimentos limitados e controla-
dos. Semelhante ao que acontece em todas as ocupações, “é contra a cidade 
maqueta que se reclama uma cidade dos cidadãos, uma cidade humanizada, 
participada, insubmissa às modelagens de planificações deterministas e às 
realidade sociais que as sustenta”. Pais sintetiza que “a cidadania é, em certa 
medida, um movimento de rejeição da cidade planificada a favor da cidade 
praticada”. (PAIS, 2005, p. 60)

José Machado Pais distingue dois movimentos distintos de participação 
na cidade: o sistema bottom up – que indica um movimento participativo de 
baixo para cima – e top down – movimento determinado de cima para baixo. 
As cidades-conceito são imposições unilaterais top down do poder estatal aos 
cidadãos, que são cada vez menos consultados sobre as decisões de interesse 
público. “Ao contrário do que acontece com as cidades planejadas de modo 
top down, a vitalidade das cidades vem dos que informalmente circulam no 
espaço público da cidade: a rua. A magia da cidade vem de baixo e não dos 
arranha-céus onde a vida social parece estar enjaulada”. (PAIS, 2005, p. 57) 
Os movimentos dos que estão embaixo resistem ao peso das imposições que 
vêm de cima, seja através da resistência direta, como no caso das ocupações, 
seja através das infinitas práticas do cotidiano, já que “tanto a aprendizagem 
quanto o atuar bottom up dão-se no mundo da vida cotidiana – usando ‘infor-
mação local’ que pode levar a um ‘saber global’”.

É pelo “direito à cidade”, como diz um título de Lefebvre (2008), que 
esses cidadãos se levantam, saem de seus espaços privados e refundam o pú-
blico. Acostumados com a diversidade de gêneros que coabitam o espaço ur-
bano, mas fugindo à regra do espírito “blasé” dos citadinos (SIMMEL, 2005), 
os ocupantes refletem o território urbano em sua diversidade, contradições, 
perversidades e delícias. É graças à coabitação de estudantes de classe média 
com moradores de rua, anarquistas com hare krishnas, advogados com jor-
nalistas, enfim, qualquer mistura que a cidade promova torna mais fácil o 
entendimento da cidadania não enquanto um valor universal dado no passa-
do, mas como um conceito construído no presente com vistas para o futuro. 
(PAIS, 2005) 

Vários movimentos reclamam pelo direito à cidade como, no Rio de 
Janeiro, o emblemático “O Maraca é nosso”, que agregou em seu slogan o 
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complemento: “a cidade é nossa”. Criado por torcedores indignados com a 
privatização do estádio Maracanã e tudo o que ela acarreta, incluindo as 
demolições no entorno, esse movimento reclama pela cidade a partir do es-
tádio do Maracanã, promovendo atos cujas causas extrapolam os limites do 
bairro: “contra a privatização do Rio de Janeiro”, dizia o evento de 16 de 
março de 2012. Recentemente, na Turquia, os ocupantes da praça Taksim 
gritavam “Taksim é nossa, Istambul é nossa!”. David Harvey (2013), citando 
o sociólogo e urbanista Robert Park, afirma que “se a cidade é o mundo que o 
homem criou, é também o mundo onde ele está condenado a viver daqui por 
diante. Assim, indiretamente, e sem ter nenhuma noção, ao fazer a cidade o 
homem refez a si mesmo.” (HARVEY, 2013, p. 38) Por isso, complementa ele:

saber que tipo de cidade queremos é uma questão que não pode ser disso-
ciada de saber que tipo de vínculos sociais, relacionamentos com a nature-
za, estilos de vida, tecnologias e valores estéticos nós desejamos. O direito 
à cidade é muito mais que a liberdade individual de ter acesso aos recursos 
urbanos: é um direito de mudar a nós mesmos, mudando a cidade” (HAR-
VEY, 2013, p. 38)

Segundo Simmel (2005, p. 578-580), “as grandes cidades sempre foram o 
lugar da economia monetária”. O dinheiro passa a ser o valor que regula as 
relações na cidade, “pois o dinheiro indaga apenas por aquilo que é comum a 
todos, o valor de troca, que nivela toda a qualidade e peculiaridade à questão 
do mero ‘quanto’”. Dessa forma, “o espírito moderno tornou-se mais e mais 
um espírito contábil”, preenchendo a vida dos seres humanos com “compa-
rações, cálculos, determinações numéricas, redução de valores qualitativos 
a valores quantitativos.” Como destaca Simmel (2005, p. 588), “o desenvolvi-
mento da cultura moderna caracteriza-se pela preponderância daquilo que 
se pode denominar espírito objetivo sobre o espírito subjetivo”. Segundo o 
autor, “o indivíduo está cada vez mais incapacitado a se sobrepor à cultura 
objetiva […], que gradualmente lhe subtraiu todos os progressos, espiritua-
lidades e valores e os transladou da forma da vida subjetiva à forma da vida 
puramente objetiva”.

Já Carrano enfatiza que “o racionalismo urbanístico tende a buscar al-
ternativas quantitativas e disciplinares para os problemas que, na grande 
maioria dos casos, se encontram no processo de desenvolvimento injusto e 
predatório das cidades capitalistas” (CARRANO, 2003,  p. 23), processo esse 
que, por sua vez, o racionalismo urbanístico não visa combater. No entanto, 
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o autor enfatiza um aspecto importante para o campo da Educação que não 
se dissocia da cultura: é que para além da “cidade-conceito impregnada de 
utopismo urbanístico”, existe a cidade educativa cujas práticas

ocorrem no terreno concreto da pluralidade do real, composta pelas in-
tencionalidades estruturantes de planejadores, mas também pelo jogo 
realizado por sujeitos sociais que, em suas práticas microscópicas, singu-
lares e plurais, se articulam como educadores coletivos em redes sociais e 
escapam, em muitas ocasiões, aos controladores da ordem. (CARRANO, 
2003, p 24)

Nesse sentido, é notório e muito citado entre os ocupantes o aspecto 
profundamente educativo das experiências com os Ocupas, que instauram 
novas redes e relações entre as pessoas e as cidades. De forma muito seme-
lhante ao que Carrano descreve da cidade educativa, os movimentos Ocupa 
buscam “evidenciar a possibilidade de que a ação transformadora da reali-
dade possa ser processada nas relações de cidadania ativa dos habitantes das 
cidades”. Carrano destaca ainda que o espaço não é um dado, mas uma re-
lação social, se estivermos concebendo a natureza e as sociedades humanas 
historicamente. Dessa forma, podemos pensar os Ocupas enquanto criação 
de espaços democráticos que possibilitam práticas educativas, como indica 
Carrano (2003, p. 27), ao afirmar que 

a organização democrática de espaços e tempos das cidades identifica-se 
com a instauração de práticas educadoras orientadas para a produção con-
tinuada do humano segundo as necessidades sociais concretas e as trocas 
comunicativas que produzem os sentidos culturais.

Assim, em meio à arena urbana, surgem práticas sociais diversas (inclu-
sive o Ocupa) que através das relações produzidas promovem experiências 
educativas. Segundo Carrano (2003, p. 20, grifo nosso), 

as práticas sociais que ocorrem na cidade incorporam-se ao conceito de 
educação, uma vez que compreendem em suas dinâmicas culturais pró-
prias de realização, a formação de valores, a troca de saberes e, em última 
instância, a própria subjetividade. 

Dessa forma, vemos a cidade inserida no processo educacional total dos 
cidadãos, assim como a escola, já que nela reconhecemos “a multiplicidade 
de lugares que negociam a homogeneidade e a heterogeneidade das práticas, 
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assim como a continuidade e a descontinuidade educativa”. Nesse sentido, 
“podemos considerar os territórios urbanos como redes de relações e práti-
cas que configuram um amplo espectro de fatos sociais educativos.” (CAR-
RANO, 2003, p. 20-21) O Ocupa é um deles.

redes de redes ou inteligência de enxame

Não há dúvidas de que a comunicação em rede vem modificando a vida em 
sociedade em diversos níveis e contribui para os processos revolucionários 
que se intensificaram desde 2011. Segundo Pierre Musso (2010, p. 34), “as 
verdadeiras revoluções são, hoje, as rupturas oferecidas pelas tecnologias da 
comunicação, a começar pela internet, que realiza a utopia da associação 
universal pelas redes de comunicação”. As dinâmicas e características da rede 
– sua plasticidade, horizontalidade, interatividade, colaboração – passam a 
ser cada vez mais assimiladas e praticadas nos cotidianos de indivíduos, gru-
pos e organizações que também buscam essa dinâmica e abertura em suas 
práticas. É o caso dos recentes movimentos autônomos e autogestionados 
da sociedade civil que procuram negar os modelos fechados e hierarquizados 
de organização social, inclusive a ideia de democracia representativa. Isso 
porque, ainda segundo Musso (2010, p. 34), 

a rede leva sempre consigo um imaginário de transição, entre a liberação 
de um sistema piramidal e hierárquico de que o Estado é o arquétipo, e a 
promessa de um sistema futuro, o da associação universal, anunciador de 
um novo tipo de relação igualitária.

Por isso, Henrique Antoun (2010, p. 215) acredita que “já se pode afirmar 
que as redes modificaram para melhor o perfil das sociedades”.

É possível observar algumas características comuns entre as manifesta-
ções da Primavera Árabe, dos Indignados, da Geração à Rasca, do Occupy, 
dos Ocupas e de outros levantes pelo mundo. A autogestão e o diálogo ho-
rizontal são priorizados em todos eles, mas de fato observa-se que eles com-
partilham “formas de luta muito assemelhadas e consciência de solidarie-
dade mútua”. (CARNEIRO, 2012) Observa-se, em todos os casos, “o triunfo 
do princípio supostamente arcaico do cara a cara, da organização dialógica” 
(DAVIS, 2012, p. 41), incentivado, no atual estágio dos processos comuni-
cacionais, pela constituição de uma rede móvel de pessoas e de tecnologias  
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nômades que operam em espaços físicos não contíguos. (SANTAELLA, 2010) 
O dialogismo praticado na rede digital reverbera nas práticas da cidade, que 
passam a buscar novos métodos de tomada de decisões, de convivência, no-
vas práticas em economia e gestão, baseadas nos princípios da Economia 
Solidária, dentre outros conhecimentos acumulados. A simultaneidade das 
práticas ocorridas entre cidade e ciberespaço contribui com a percepção de 
que as fronteiras que dicotomizam real e virtual devem ser cada vez mais 
problematizadas, levando em consideração a complementariedade e circu-
laridade das práticas. Há ainda forte tensão no discurso dos ocupantes que 
enfatizam a importância de “sair do Facebook e ir pra rua”, apesar de trans-
mitirem essa mensagem no próprio Facebook.

De acordo com Hardt e Negri (2005, p. 118), “as novas dimensões do po-
der requerem novas dimensões de resistência”, por isso estaríamos “inven-
tando lutas em rede”, no momento em que o capitalismo se renova com as 
novas redes de  comunicação. Procurando fazer uma genealogia das formas 
de resistência, os autores observam que, desde 1968, a forma dos movimen-
tos de resistência e libertação começou a mudar: “não era apenas uma ques-
tão de ‘conquistar corações e mentes’, e sim de criar novos corações e mentes 
através da construção de novos circuitos de comunicação, novas formas de 
colaboração social e novos modos de interação.” Nesse processo, os autores 
observam uma “tendência para ir além do modelo da moderna guerrilha, em 
direção a formas mais democráticas de organização em rede.” (HARDT; NE-
GRI, 2005, p. 118) O modelo zapatista é emblemático do processo de trans-
posição das táticas de guerrilha do campo para a cidade, nas quais o foco não 
é mais o ataque aos poderes dominantes, mas a transformação da própria 
cidade.

A cidade é uma selva. Os guerrilheiros urbanos conhecem seu terreno de 
forma capilar, de modo que podem a qualquer momento unir-se para ata-
car e em seguida dispersar-se, desaparecendo em seus esconderijos. Cada 
vez mais, no entanto, o foco não estava em atacar os poderes dominantes, 
mas em transformar a própria cidade. Nas lutas metropolitanas, tornou-se 
cada vez mais intensa a estreita relação entre desobediência e resistência, 
entre sabotagem e deserção, contrapoder e projetos constituintes. (HAR-
DT; NEGRI, 2005, p. 119)

As redes de informação, comunicação e cooperação, que são os eixos 
fundamentais da produção pós-fordista, começam a definir os novos movi-
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mentos guerrilheiros. Segundo Hardt e Negri (2005, p. 120), “não só esses 
movimentos utilizam tecnologias como a Internet como ferramentas de or-
ganização, como também começam a adotar tais tecnologias como modelos 
para suas próprias estruturas organizacionais”. A vantagem estratégica da 
ordenação em rede está na pluralidade contínua de seus elementos e redes de 
comunicação que estão dispersos no território, de tal forma que seja impossí-
vel rendê-la a partir de um comando centralizado. “A forma policêntrica do 
modelo guerrilheiro evolui assim para uma forma em rede na qual não existe 
um centro, apenas uma pluralidade irredutível de nodos em comunicação 
uns com os outros”. (HARDT; NEGRI, 2005, p. 119)

As lutas em rede da multidão produzem diretamente novas formas de 
subjetividades e novas formas de vida, tendo como valores fundamentais a 
criatividade, a comunicação e a cooperação auto-organizada. Cada vez mais, 
o seu foco é interno: a organização é menos um meio e mais um fim em si 
mesma. (HARDT; NEGRI, 2005) Os autores citam os movimentos de glo-
balização que se estenderam de Seattle a Gênova, e os Fóruns Sociais Mun-
diais como os exemplos mais claros de organizações disseminadas em rede. 
“A estrutura disseminada em rede constitui o modelo de uma organização 
absolutamente democrática que corresponde às formas dominantes de pro-
dução econômica e social e também vem a ser a mais poderosa arma contra a 
estrutura vigente de poder”. (HARDT; NEGRI, 2005, p. 127) Os movimentos 
de indignação global que temos testemunhado desde 2011 são filhos diretos 
dos movimentos anticapitalistas de Seattle, dos fóruns sociais, e avançam 
ainda mais rumo à experimentação de outras formas de organização social. 
Segundo Hardt e Negri (2005, p. 129), as características mais fortes do mo-
vimento da multidão são: mobilidade, flexibilidade e capacidade de desafiar 
as formas mutáveis de repressão, e adaptar-se a elas de uma forma radical.

A forma da multidão é um corpo em rede que possui uma inteligência de 
enxame. É o que podemos ver em relação aos muitos acontecimentos simul-
tâneos do presente que miram seus ataques em duas instâncias principais: 
o Estado e o capitalismo. Nesses casos, segundo os autores, “quando uma 
rede disseminada ataca, investe sobre o inimigo como um enxame: inúmeras 
forças independentes parecem atacar de todas as direções num ponto espe-
cífico, voltando em seguida a desaparecer no ambiente”. (HARDT; NEGRI, 
2005, p. 130) A expressão “inteligência de enxame”, segundo Hardt e Ne-
gri, refere-se a “técnicas coletivas e disseminadas de solução de problemas 
sem um controle centralizado ou o estabelecimento de um modelo global”. 
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(HARDT; NEGRI, 2005, p. 131) A comunicação é um fator central nesse 
tipo de inteligência, como também enfatiza Henrique Antoun (2010, p. 125): 
“nessa forma de pensar as redes, a comunicação torna-se um modo de cons-
tituir os seres e não apenas um meio de trocar mensagens”. 

Pesquisando um temPo saturado de agoras

Não é tarefa fácil eleger um objeto de estudo que se encontra fervendo no 
caldeirão da história. A inclinação para buscar um sentido maior, uma totali-
dade que permeie e esclareça os acontecimentos, é tentadora. As experiências 
que tenho vivido com os Ocupas e os fatos que tenho presenciado via redes 
sem dúvida estão sendo gravados em alguma tábua da história da humanida-
de e serão lembrados num futuro próximo, impossível precisar como. Nesse 
sentido, Benjamin (2002, p. 229) desconstrói a ideia de que a história é um 
continumm direcionado a um progresso, afirmando ser “um tempo saturado 
de agoras”. É justamente a partir de alguns “agoras” da história o lugar de 
onde falo. E é também a crítica ao progresso que está em jogo mais uma vez.

No Brasil e no mundo, com a intensificação do projeto neoliberal a par-
tir da década de 1980, associado no caso brasileiro com a abertura política, 
avançamos por um período no qual ser cidadão passou a ser o mesmo que 
consumidor, e o mercado passou a ser aparentemente o único espaço possível 
para as relações sociais. O projeto neoliberal, assim, “promove a privatização 
do público e sua sistemática fragmentação: impedindo, portanto, qualquer 
perspectiva de constituição do comum”. (NEGRI; COCCO, 2005, p. 53) Nos 
anos 1990, os movimentos sociais na América Latina alertaram para a neces-
sidade de nos desvencilharmos das leis férreas do mercado e nos abrirmos 
para uma “inovação democrática radicalmente fundada nas dimensões cons-
titutivas de desejo e de liberdade coletiva”. (NEGRI; COCCO, 2005, p. 54) 
No começo dos anos 2000, a acumulação dos procedimentos neoliberais na 
economia levou o mundo a uma nova crise cujos argumentos partem desse 
projeto econômico e atingem a vida em suas diversas manifestações. As no-
ções de desenvolvimento e progresso continuam sendo o norte das políticas 
estatais, que cada vez mais passam por cima do público em nome do privado. 
É esse modelo que está sendo colocado em questão agora.

Por isso, a crítica de Benjamin (1994, p. 229) à ideia de progresso con-
tinua muito atual: “A ideia de um progresso da humanidade na história é 



Ocupar como prática de cidadania 329

inseparável da ideia de sua marcha no interior de um tempo vazio e homogê-
neo. A crítica da ideia do progresso tem como pressuposto a crítica da ideia 
dessa marcha”. Atualmente, no Rio de Janeiro, estamos vivendo mais uma 
vez a construção de um projeto de cidade imposto de cima para baixo que, 
literalmente, se propõe a passar por cima de quem está embaixo. Um primei-
ro movimento emblemático nesse sentido foi a gestão de Pereira Passos na 
Prefeitura da Cidade, na virada dos séculos XIX e XX, conhecida como “bota 
abaixo” por conta do enorme número de demolições de casas populares para 
a construção uma cidade moderna inspirada em Paris. Agora, na virada do 
século XX para o XXI, vemos um novo projeto de cidade, que chamamos 
“cidade-empresa”, refletindo as práticas neoliberais de privatização do pú-
blico. Novamente, as demolições e desapropriações das casas dos pobres é a 
estratégia mais comum na limpeza (ou gentrificação) da cidade para os ricos.

Obviamente, esse cenário não é exclusividade do Rio de Janeiro e é o 
estopim para os diversos levantes da multidão pelo mundo. “A consciência 
de fazer explodir o continuum da história é própria às classes revolucionárias 
no momento da ação.” (BENJAMIN, 1994, p. 230) Temos testemunhado uma 
insatisfação global com o projeto de progresso que vem sendo imposto há 
muitos séculos à humanidade. A globalização do mercado generalizou uma 
situação de precariedade por todo o planeta, atingindo inclusive os países 
hegemônicos, que sentem agora as perdas do Estado de bem-estar social que 
aqui no Brasil nunca existiu. A comunicação em rede conectou as pessoas 
num fluxo de informações e trocas planetárias a partir do qual não seria 
mais possível manter qualquer barreira física que impedisse a transformação 
dos pensamentos e a movimentação dos corpos. Milhões de pessoas têm se 
levantado em todas as partes do mudo contra esse projeto de progresso que 
beneficia apenas a minoria no poder. Os acontecimentos são acelerados, si-
multâneos e acontecem numa proporção nunca antes vista – pelo menos não 
via streamming. Não é fácil escrever este texto tendo essa conjuntura como 
campo de estudo. Mas este é o desafio que estou me colocando, na busca de 
“despertar no passado as centelhas da esperança”, levando em consideração 
de que a luta por um mundo melhor para todos é uma causa tão antiga e 
fundamental pela qual muitos inclusive perderam a vida lutando. Por isso, 
além de concordarmos com Benjamin (1994, p. 224-225) de que “existe um 
encontro secreto, marcado entre as gerações precedentes e a nossa”, ou seja, 
somos sujeitos de um longo processo histórico marcado por conflitos e lutas 



PESQUISA E MOBILIDADE NA CIBERCULTURA330

e todos os tipos, “também os mortos não estarão em segurança se o inimigo 
vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer”.

quando o Ocupa passou a ser o tema de minha então iniciante pesquisa 
de doutorado em Educação, no lugar de ir ao campo com uma intenção de 
pesquisa predeterminada, acabei fazendo o movimento inverso: foi o cam-
po que me inseriu no contexto da pesquisa, e dessa experiência surgiram 
posteriormente as questões a serem investigadas. Em meio aos jovens mani-
festantes niteroienses, algumas situações emergiram provocando em mim a 
curiosidade epistemológica de que fala Paulo Freire (1996). Num primeiro 
momento, pensei sobre o fato de estarmos ali reunidos sem necessariamente 
conhecermos uns aos outros previamente. O espaço era público e aberto a 
todos. quem foi tocado a entrar, seja através dos chamados via redes sociais, 
seja pelo chamado do próprio acontecimento na rua, entrou num território 
novo sem saber exatamente quem encontraria e o que aconteceria. Essa po-
tência do acontecimento e do encontro alteritário me fizeram refletir sobre 
a disponibilidade para o encontro com o outro, especialmente em territó-
rios urbanos nos quais fomos doutrinados a distanciar-nos do estranho e do 
desconhecido, por serem potencialmente perigosos. O que motivou aquelas 
pessoas, em sua maioria jovens, mas também muitos adultos e idosos que 
passavam e conversavam com os ocupantes, a saírem de seus espaços priva-
dos e compartilharem o espaço público com sujeitos desconhecidos? que 
fatores seriam responsáveis por essa disposição para a alteridade?

Outra questão importante, percebida na materialidade do acampamen-
to, passou a ser a relação entre cidadania e espaço público. Pela primeira vez, 
eu enxergava o espaço público enquanto tal. Até então, talvez nunca tivesse 
pensado sobre esses lugares das cidades, que de tão privatizadas relegaram 
aos espaços públicos o abandono. O que caracteriza um espaço público?  
É um espaço de todos, no qual podemos fazer o que quiser, inclusive acam-
par? Essas respostas não estavam dadas para mim naquele momento, o que 
me levou a refletir sobre a minha própria formação de cidadã, ou melhor, 
sobre a ausência dela. Eu não tinha conhecimento sobre muitas das coisas 
que se discutiam ali em relação, por exemplo, à Constituição e aos nossos 
direitos. Assim, fui aprendendo e praticando a cidadania no cotidiano, na 
convivência com aqueles jovens num espaço comum. A noção de público, es-
paço público e esfera pública se materializaram junto do acampamento e me 
fizeram refletir sobre a potência da formação cidadã nesses espaços comuns 
do cotidiano das cidades. Os espaços públicos seriam potentes espaços não 
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só de cidadania como de educação cidadã, sem que necessariamente isso seja 
declarado. A categoria de espaço não formal de educação pode nos ajudar a 
pensar o Ocupa enquanto espaço educativo. Os autores Hardt e Negri (2005) 
me ajudarão na compreensão das categorias de público e comum, além do 
conceito de multidão, fundamental para compreensão dessas temáticas.

A concepção de juventude foi outra questão que emergiu no campo e 
possui relevância especial no contexto desta pesquisa. Eu tinha 29 anos na 
época do primeiro acampamento do Ocupa Niterói e a maior parte dos inte-
grantes tinha entre 18 e 20 anos. Havia uma diferença de aproximadamente 
10 anos entre nós, o que instaurou uma relação de alteridade particular. En-
quanto eles estavam ingressando na faculdade ou se preparando para isso 
(encontrei apenas três pessoas que já haviam concluído a faculdade e um 
deles estava no mestrado), eu já era professora universitária e acabara de 
ingressar no doutorado. Eles não tinham filhos, enquanto eu já era mãe de 
um menino de três anos. Escutei de muitos amigos e familiares a opinião 
pejorativa de que os participantes do Ocupa Niterói eram “jovens demais”, 
ou seja, careciam de experiências de vida para, paradoxalmente, fazer o que 
estavam fazendo. Alguns amigos ativistas que acrescentariam muito com 
suas “experiências” no acampamento preferiram não aderir por não se iden-
tificarem com os jovens participantes. Eu achava contraditória essa atitude 
e optei por manter-me com eles por acreditar que o que faziam era algo 
extraordinário e de grande coragem – e muito mais do que ensinar qualquer 
coisa com minha suposta experiência “a mais”, eu aprendia muito com eles 
cotidianamente. Dessa forma, mesmo me considerando uma mulher “jovem” 
e já ter percebido antes as condições da vida “adulta” que me cercavam, colo-
quei em questão o meu próprio lugar entre essas duas categorias: afinal, seria 
eu jovem ou adulta naquele momento? E ainda: seria eu “jovem demais” ou 
“adulta demais” para estar ali?

O texto de juventude de Benjamin (2002), “Experiência”, foi marcante 
para entender que o pouco caso com a experiência da juventude é um equí-
voco que inspira o olhar adultocêntrico na vida e na pesquisa. Nesta pesqui-
sa, pretendo pensar os jovens dentro do espírito de liberdade que emanam e 
também em sua potência de transformação do mundo através de suas manei-
ras de dizer-se, particularmente frente às mediações dos processos comunica-
cionais em rede. O que é ser jovem na contemporaneidade? Como os jovens 
demonstram sua fidelidade ao século XXI? Além de Benjamin, outros auto-
res me ajudam a compreender as complexidades e armadilhas em torno do 
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conceito de juventude, sendo os principais deles Paulo Carrano (2003) e José 
Machado Pais (1990, 2005), dentre outros autores do campo da Educação.

Sem dúvida, a presença e mediação dos dispositivos móveis de comunica-
ção, como celulares, tablets, laptops, inaugura novas relações entre os sujeitos 
e a cidade, ganhando um papel central no cotidiano dos Ocupas e nos aju-
dando a avançar um pouco mais na reflexão sobre as implicações desses usos 
para as práticas educativas e cidadãs. Antes, durante e depois das ocupações, 
o chamado pelas redes e a constante atualização de informações que possam 
agregar mais pessoas na praça configuram-se como uma estratégia funda-
mental para a difusão e compreensão dessa nova prática política. A extensa 
produção de imagens, vídeos, posts, streammings alimentam a rede global oc-
cupy de informações e contribuem para o fortalecimento da própria rede. 
Na realidade, antes de pensar nos usos que os praticantes fazem da rede, é 
necessário assumir que a própria noção de rede é responsável pelas transfor-
mações que vêm acontecendo na sociedade, como destacou anteriormente 
Henrique Antoun. A internet vem sendo um laboratório de novas práticas 
que estão transbordando do ciberespaço e afetando as instituições sociais.

As táticas e estratégias de luta acontecem no cotidiano. Ao conviverem 
durante muitos dias num espaço diferente das suas casas, compartilhando 
alimentos, resolvendo juntos a organização das tarefas do dia, revezando-se 
na segurança do espaço etc., esses praticantes procuram “dar um sentido à 
vida por meio da ressignificação do cotidiano como espaço de reivindicação 
coletiva de direitos usurpados”. (ALVES, 2012, p. 36) A ressignificação dos 
espaços cotidianos da cidade é sem dúvida uma característica marcante dos 
Ocupas. Após ocupar a Cinelância e ter vivido experiências ali, nenhum ocu-
pante passará mais por aquela praça da mesma maneira. Da mesma forma 
acontece com nosso pequeno pedaço de praia que ocupamos, que deixou de 
ser a Praia de Icaraí para virar o Ocupa Niterói. Um dos pontos fortes da ex-
periência e ressignificação do cotidiano nos Ocupas se dá, por exemplo, no 
reconhecimento dos moradores de rua, que passam a conviver estreitamente 
e de maneira igualitária com os demais cidadãos, que agora também saberão 
o que é viver na/da rua e construirão uma relação inteiramente nova com 
os espaços da cidade: tudo o que eles vivenciaram nas ruas e praças perma-
necerá para sempre inscrito em sua memória afetiva do espaço. “Os movi-
mentos sociais agem no plano da cotidianidade insubmissa, rompendo com 
a pseudoconcreticidade da rotina sistêmica, mas permanecendo no esteio 
da vida cotidiana”. (ALVES, 2012, p. 36) Por fim, aproximo esses questiona-
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mentos ao campo da Educação, procurando compreender se as relações de 
alteridade instauradas pelo Ocupa são geradoras de situações transformado-
ras, portanto, educativas? É possível considerar o Ocupa como espaço/tem-
po de educação de jovens para a cidadania? Como ocorrem os processos de 
ensinar-aprender no Ocupa? Em síntese, talvez esteja procurando entender 
como os jovens se constituem cidadãos na pós-modernidade. quais redes de 
sociabilidade são tecidas entre cidades e ciberespaço? Como se caracterizam 
os processos educacionais nos espaços de cidadania instaurados pelos novos 
movimentos da sociedade civil? O que esses jovens pensam (ou repensam) 
sobre as ideias de cidadania, democracia e público? Esse conjunto de pergun-
tas, que interconectam – no movimento Ocupa – cidade, juventude, redes e 
educação, traduz meu interesse de pesquisa e constitui o roteiro que vem 
me auxiliando a traçar um caminho em meio aos muitos acontecimentos do 
presente.
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usos Privados e usos escolares das 
tecnologias da informaÇÃo e comunicaÇÃo 
(tic)

Jean-Luc Rinaudo

Práticas digitais dos Jovens

Os estudos sobre as correspondências ou as oposições entre práticas digitais 
na esfera privada e práticas digitais no mundo escolar referem-se principal-
mente às crianças e, sobretudo, aos adolescentes e aos jovens.

Devido à proliferação de telas (TV, computador, console de jogos, telefo-
ne, tablets etc.) na sociedade, as práticas digitais dos jovens se desenvolvem, 
em particular, na esfera privada, familiar, lúdica... Semelhante constatação 
acabou levando alguns a pensar que as gerações mais jovens estabeleciam 
uma relação diferente com o digital: elas são as nativas, enquanto os pais 
e professores continuam sendo imigrantes. Seria possível, à primeira vista, 
opor os digital natives (nativos digitais) – segundo a expressão forjada por 
Prensky (2001) que já se tornou clássica – aos digital migrants (imigrantes 
digitais) que seriam forçados a se converter à cibercultura para tirar proveito 
dessas tecnologias.

A primeira crítica contra essa hipótese é que ela considera os jovens de 
um lado, enquanto os professores – e, de forma geral, os adultos – ficariam 
do outro lado, como se tratasse de dois grupos homogêneos. Em relação à 
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postura dos professores, ela será abordada mais à frente neste artigo; no que 
diz respeito aos jovens, dois pontos são particularmente importantes e mos-
trados pela literatura científica. Em primeiro lugar, as práticas privadas das 
tecnologias e do digital estão relacionadas ao meio social em que ocorrem. 
Se a maioria das crianças, independentemente de suas categorias sociais, 
passam um tempo importante diante das telas, os pesquisadores têm detec-
tado o seguinte: quanto mais desfavorecidas culturalmente são as famílias, 
tanto mais os usos terão a ver exclusivamente com a diversão em detrimento 
de práticas educacionais. (RIDEOUT; FOEHR; ROBERTS, 2010) 

No mesmo sentido, Eszter Hargittai (2010) concluiu sua investigação 
sobre os usos do digital por jovens estudantes nos EUA com a seguinte in-
dicação: aqueles que têm o mais baixo status socioeconômico possuem um 
nível de competência menos elevado do que os outros estudantes no campo 
do digital. A aprendizagem informal – ou seja, não escolar – seria, portanto, 
mais condizente para os jovens que vivem em um ambiente favorável. Esses 
resultados não constituem realmente uma surpresa por constituírem uma 
continuação do que Pierre Bourdieu (1979) tinha defendido ao desenvolver 
a noção de capital cultural.

O segundo ponto que impede de considerar o grupo dos jovens como 
homogêneo – além do fato de que, como pesquisador clínico, sou particu-
larmente sensível à escuta da diferença subjetiva – é mostrado por vários 
pesquisadores: os usos das tecnologias diferem de acordo com o gênero dos 
usuários. Sabemos o quanto esta questão do gênero é importante na ado-
lescência. Em um texto redigido a partir da análise de um dispositivo de 
empréstimo de laptops a alunos com idades entre 14 e 16 anos, na região da 
Bretanha, mostrei com Pascaline Delalande que as práticas masculinas são 
orientadas, sobretudo, para o controle da técnica, enquanto as das moças 
são, de preferência, práticas de intercâmbio e de comunicação. (RINAUDO; 
DELALANDE, 2008) Estas últimas interiorizaram que a identidade femini-
na implica uma falta de interesse pelas técnicas e pelas tecnologias (MOS-
CONI, 1994); e que as mulheres, a fim de preservar os jogos de poder e a 
hierarquia das relações sociais, concedem aos homens uma suposta compe-
tência em matéria de tecnologia. (LE DOUARIN, 2004)
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defasagens

Ao estudar as práticas dos educandos no mundo escolar, torna-se inevitável 
constatar que elas diferem das práticas da esfera privada. Tais descompassos 
afetam a frequência de uso das tecnologias digitais: trata-se de “usos pessoais 
importantes, vivenciados como parte integrante do processo de autonomi-
zação, e de usos escolares raros e forçados”, como indica Cédric Fluckiger. 
(2008, p. 54) Refere-se, também – e este aspecto seja, talvez, o mais importan-
te – aos próprios tipos de uso: práticas digitais dos jovens orientadas para a 
comunicação e a colaboração através das ferramentas da Web 2.0, na esfera 
privada; mas essencialmente das ferramentas de divulgação, na escola. Tal 
constatação é formulada assim por Nicolas Guichon (2012, p. 23): 

Duas lógicas estão, portanto, em ação: aquela que impõe ferramentas e 
comportamentos aos adolescentes através da escola, e desenvolve um 
discurso sobre essas mesmas ferramentas (modernidade, interatividade);  
e aquela que assiste ao surgimento de novas formas de se comunicar, de se 
divertir e de se informar que se constroem principalmente fora dos muros 
da escola.

Encontramo-nos, portanto, em presença de uma dicotomia dos usos en-
tre as duas facetas da identidade: a do jovem e a do aluno de ensino médio. 
Assim, a transferência das competências adquiridas com amigos ou mem-
bros da família ocorre apenas raramente na esfera escolar.

É possível também explicar a defasagem nas práticas digitais entre uni-
verso privado e escolar pela hipótese de uma aparente semelhança dos instru-
mentos utilizados. Assim, por exemplo, uma professora de Artes Plásticas – 
que entrevistei por ocasião de uma pesquisa sobre suas práticas profissionais 
a partir do digital – pretende tirar proveito das tecnologias de comunicação 
para realizar uma exposição de obras dos alunos na internet. No entanto, ela 
ficou bastante surpresa pelo fato de que, frequentemente, os alunos com ida-
des entre 14 e 16 anos não conseguiam sequer enviar-lhe o arquivo contendo 
seu trabalho por e-mail, como anexo, tampouco gravar o arquivo na chave 
USB. Apesar disso, ela diz ter a certeza de que esses adolescentes sabem fazer 
esse tipo de manipulações; ela tem conhecimento de que eles trocam arqui-
vos de música, fotografias, vídeos, jogos etc. Emerge uma discrepância entre 
as expectativas do professor e as possibilidades atribuídas aos alunos em ter-
mos de capacidades e competências efetivas diante da tarefa proposta que 
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continuam sendo competências aleatórias bastante articuladas ao contexto 
em que elas se desenvolvem habitualmente. Ora, o contexto de atividades de 
lazer não é o contexto escolar. Essas habilidades foram adquiridas, às vezes, 
por imitação não refletida ou por repetição de uma receita. Isso explica pro-
vavelmente o sucesso dos fóruns de ajuda relacionados com a informática e, 
nomeadamente, o evitamento dos contrafogos implementados pela educa-
ção nacional e pelas coletividades locais. Essas competências em informática 
atribuídas aos jovens são, às vezes, apenas aparentes. A observação de práti-
cas livres de alguns jovens pode ser motivo de surpresa: assim, uma jovem 
a quem foi dado o endereço de um link que ela deseja consultar, em vez de 
digitá-lo na barra de endereço, abre o buscador e clica no primeiro resultado 
obtido. Ela pode efetivamente, no final, consultar as páginas desejadas: mas 
depois desse procedimento, será possível dizer que ela tem competências no 
domínio da informática?

Além disso, se é possível ficar com a impressão de que os jovens, na vida 
privada e na escola, se encontram na presença das mesmas ferramentas, po-
de-se aventar a hipótese de que eles se servem de instrumentos diferentes: a 
ação de enviar um e-mail a um professor não corresponde ao envio de uma 
mensagem para um amigo, mesmo que aparentemente, as ferramentas in-
formáticas utilizadas sejam idênticas. É a relação com o outro – e, prova-
velmente, a relação com o conhecimento – que transformam a intenção da 
comunicação, ao ponto de inibir, em alguns casos, as competências técnicas.

Um último ponto permite dar sentido às defasagens entre o mundo pes-
soal dos jovens e o universo escolar, em relação ao digital. A adolescência é 
construída, em particular, com base em uma cultura juvenil elaborada entre 
iguais: o computador, o tablet ou o celular são ferramentas postas a serviço 
do grupo de pares, pelos adolescentes, com o objetivo de se manterem jun-
tos, de conservarem o vínculo com os amigos, inclusive, estando fisicamente 
afastados uns dos outros. O tempo gasto com os pares alonga-se e invade, 
através das tecnologias de comunicação, o universo familiar. (RINAUDO, 
2011) Ora, não se pode dizer que os jovens vejam sempre com bons olhos a 
interferência dos adultos nessa relação entre iguais, mesmo que eles tenham 
excelentes razões pedagógicas relativamente à motivação e à aprendizagem. 

É neste sentido que se pode compreender, por exemplo, a baixa partici-
pação dos jovens nas trocas realizadas com professores que utilizam o Fa-
cebook para fins pedagógicos. Kinjal Damani realizou um estudo em que 
foram observados 10 perfis de professores durante seis meses: em 1.168 
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mensagens publicadas, 920 são assinadas pelo professor, e apenas 139 pelos 
alunos. No que diz respeito aos 4.066 comentários, 423 são redigidos pelos 
alunos que, em 1.070 casos, preferem contentar-se com a  função “Curtir”. 
(DAMANI; RINAUDO, 2011)

uma nova maneira de aPrender?

Para alguns autores – na sua maioria, ensaístas –, as jovens gerações, nasci-
das já na era do digital, aprenderiam de maneira diferente das pessoas mais 
velhas. Os jovens podem recorrer a múltiplas fontes de informação, dispo-
níveis de imediato, e são capazes de tratar vários sinais simultaneamente. 
(SERRES, 2012) Esses autores, segundo parece, esquecem que o acesso à in-
formação – facilitado realmente, hoje em dia, pelas redes – não garante a 
construção de um saber. Em revisão de artigos versando sobre a Geração 
Y, Francine Boulé (2012) concluiu que “se os jovens são exímios para  fazer 
pesquisas e obter informações, muitos não têm as habilidades críticas e ana-
líticas para compreendê-las e avaliá-las, além de carecerem de flexibilidade 
para lidar com situações ambíguas”. (BOULÉ, 2012, p. 21)

Neste sentido, os jovens tiram o máximo partido possível das potencia-
lidades das tecnologias pós-modernas: imediatismo e permanência. Ora, a 
escola baseia-se fundamentalmente em projetos com objetivos diversos e as 
ações dos professores se inscrevem em processos de antecipação: ao vislum-
brarem o futuro, levam em consideração o passado dos alunos para agirem 
no presente. Por conseguinte, deparamo-nos com dois processos psíquicos 
diametralmente opostos: o primeiro, atuante essencialmente nos usos pri-
vados do digital, é construído a partir do princípio do prazer, sem demo-
ra, intolerante à frustração, e poderia corresponder ao slogan: tudo e agora!  
O segundo, por sua vez, apoia-se na teorização de uma construção íntima 
do conhecimento a partir de uma experiência de carência e, portanto, de 
frustração. Assim, enquanto o primeiro só pode oferecer prazeres fragmen-
tários e fragmentados, o segundo fornece a possibilidade de uma construção 
identitária sólida.
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uma nova maneira de ensinar?

A defasagem entre a prática privada e a prática no mundo escolar não se re-
fere apenas aos alunos: ela é também detectada entre os professores. Obvia-
mente, à semelhança do que se passa com os jovens, considerar os professores 
como um grupo homogêneo é particularmente redutor. Numerosos estudos 
têm mostrado diferentes formas não só de se relacionar com as tecnologias, 
construídas a partir de experiências pessoais e profissionais, mas também da 
relação de cada um ao saber. Por exemplo, Hervé Daguet (2009) classifica os 
professores de acordo com seu grau de apropriação das Tecnologias da Infor-
mação e Comunicação (TIC): eles são tecnófobos, descobridores, resignados, 
consumidores, formuladores ou especialistas. Pela simples leitura das deno-
minações de tal categorização, concebe-se facilmente que a relação de cada 
um às tecnologias é consideravelmente diferente e, portanto, que a prática 
profissional desses docentes não será idêntica.

Seguindo o discurso daqueles que defendem a especificidade de agir en-
tre as gerações mais jovens, chega-se a afirmar que a formação dos futuros 
professores na área do digital é inútil porque os professores novatos per-
tencem agora às gerações X, Y ou Z; por conseguinte, suas práticas privadas 
se transformariam, de maneira quase automática, em práticas profissionais. 
Tanto mais que os professores estão, de maneira geral, bem equipados no 
domínio tecnológico. Compreende-se bem rapidamente o absurdo de tal 
proposição.

Pode-se razoavelmente pensar que o hábito nos usos do digital encontre 
uma tradução nas práticas fora da sala de aula, na documentação a partir da 
internet, na participação em fóruns de intercâmbio, na consulta de mensa-
gens de natureza profissional e em portais institucionais, na atribuição de 
notas aos alunos e na coleta de informações a respeito dos ambientes digitais 
de trabalho. Identifica-se, neste caso, uma extensão do tempo que os pro-
fessores dedicam à sua prática profissional por intermédio de dispositivos 
digitais em rede.

No que se refere às práticas na sala de aula, na presença dos alunos, pode-
-se apostar que, na falta de formação, os professores novatos reproduzirão o 
que a longa escolaridade lhes transmitiu sem o seu conhecimento. A relação 
professor-alunos-saber continuará sendo, então, orientada por uma pedago-
gia, na maior parte das vezes, tradicional: o mestre não irá largar o mouse e 
manterá o controle das ferramentas. O curso irá tornar-se magistral, desta 
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vez, com instrumentos eletrônicos. Neste sentido, Jean-Luc Metzger (2011) 
mostra que as TIC são ferramentas que podem ser perfeitamente cooptadas 
pela pedagogia tradicional; por sua vez, Omar Rincon (2013) compara hu-
moristicamente a educação a um dinossauro que resistiria aos meteoritos 
tecnológicos.

O terceiro nível de integração das TIC na prática profissional dos pro-
fessores consiste em permitir que os alunos utilizem, com discernimento, 
as tecnologias digitais. Ainda neste aspecto, as práticas não são uniformes, 
desde a utilização pelos alunos sob a orientação do professor até o uso livre 
para um projeto a desenvolver por um grupo de alunos. Mas todas exigem 
o conhecimento das ferramentas digitais e, em particular, de sua especifici-
dade e do que elas podem fornecer para tal projeto, um conhecimento das 
maneiras de aprender dos alunos. Além de uma elucidação para o professor 
sobre a própria relação às tecnologias digitais: na medida em que se constrói 
seu desenvolvimento profissional, ele assumirá o risco de deixar que os alu-
nos, diante de uma situação concreta, venham a produzir conhecimentos.

Rejeito, portanto, as teorias que promovem a negação da formação com 
o pretexto de que as gerações mais jovens estão imersas, desde a infância, 
em uma cultura digital. O exemplo da televisão na escola demonstrou per-
feitamente, no seu tempo, o seguinte: tanto para os alunos, quanto para os 
professores, não é evidente a transferência da esfera privada para a esfera 
profissional.

No entanto, mesmo quando os professores oferecem aos alunos a opor-
tunidade de utilizar as TIC para aprender, o acesso a processos de subjetiva-
ção, de autoconstrução, não é de modo algum garantido, nem para os jovens, 
nem para o professor.

A análise que realizamos sobre as práticas dos professores do ensino se-
cundário na Europa, nas redes sociais, mostrou que, para alguns deles, ins-
talava-se uma confusão entre o espaço profissional e o espaço privado, até 
mesmo, íntimo: por exemplo, um professor que deseja parabenizar os alunos 
aniversariantes. Ou, ainda, o professor de Educação Física que, em seu blog, 
envia mensagens destinadas aos alunos, mas também relata seus resultados 
esportivos; certamente, esse tipo de mensagem está relacionado com a dis-
ciplina que ensina, mas o que dizer sobre as fotografias do filho em férias 
de esqui ou do relato de seus humores, enquanto aguarda o parto da esposa!
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Para concluir

Acreditar que as gerações mais jovens sejam nativas digitais é – no que diz 
respeito à educação – uma postura perigosa que pode promover relações so-
ciais de classe e de gênero, levando a refutar qualquer possibilidade de for-
mação para ensinar por intermédio das tecnologias.

Isso é tanto mais importante pelo fato de que as Tecnologias da Infor-
mação e Comunicação são portadoras – nos inconscientes e nos imaginários, 
paralelamente a processos de subjetivação – de processos de desvinculação 
alimentados pela transposição dos limites, incentivada pela anulação das se-
parações entre privado e profissional.

Espero ter mostrado com suficiente clareza que sou contrário a essa opi-
nião que é portadora, portanto, de uma negação da dimensão emancipatória 
que deve estar embutida em qualquer projeto educacional. Eis o motivo pelo 
qual defendo que, apesar de toda a familiaridade dos jovens com o digital na 
esfera privada, eles precisam de um acompanhamento para utilizar, com dis-
cernimento, essas ferramentas em situações de aprendizagem. Além disso, 
ensinar é uma profissão que se aprende; neste caso, convém fornecer – na 
formação inicial aos jovens professores e na formação contínua para os mais 
tarimbados – uma preparação para o ensino com o digital.

quanto a mim, prefiro ter uma opinião mais moderada em relação às 
evoluções provocadas pelas TIC no domínio do ensino-aprendizagem. Sem 
dúvida, é inegável o efeito produzido pelo digital; mas neste aspecto, assis-
tiu-se raramente a revoluções drásticas. Ao contrário, as transformações 
constatadas têm sido lentas.
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ensinar com as redes sociais: 
o papel dos professores no Facebook1

Kinjal Damani

introdução

Este artigo baseia-se em resultados parciais oriundos de uma tese em pre-
paração na área das Ciências da Educação na Universidade de Rouen, sob 
a orientação de Jean-Luc Rinaudo, que incide sobre as práticas de ensino 
mediatizadas através das redes sociais, nomeadamente, o Facebook. 

O objeto deste texto consiste em compreender os usos e as práticas pro-
fissionais desenvolvidos por professores-usuários da rede social Facebook, 
levando em consideração os perfis elaborados por iniciativa de professores 
em um âmbito pedagógico. 

Em um primeiro momento, apresentaremos a metodologia de nossa pes-
quisa, seguida dos dados coletados e dos resultados gerais. Vamos proceder 
igualmente a uma análise mais detalhada das práticas de dois professores.  
E baseando-nos nos trabalhos de Daniel Sibony (1991), estudaremos como 
a dinâmica do entremeio (entre-deux) é utilizada pelos professores-usuários 
de Facebook. 

1 Tradução do texto original – “Enseigner avec les réseaux sociaux: des professeurs sur Facebook” 
– por Guilherme João de Freitas Teixeira.
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Gostaríamos de esclarecer que nossa abordagem situa-se em uma pers-
pectiva compreensiva das práticas correntes dos professores que, em seus 
procedimentos profissionais, se servem das Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC). Trata-se, portanto, de uma análise dos meios utilizados, 
ou não, por esses professores, sem qualquer pretensão de lhes dar conselhos 
ou proceder a algum julgamento a respeito de tais práticas.

metodologia

A primeira fase desta pesquisa consistiu em estabelecer um painel mais am-
plo possível de professores que, na Europa, utilizam redes sociais em âmbito 
profissional. Essa amostra foi levantada com base em uma lista existente na 
internet relativa aos educadores que utilizam redes sociais no mundo; essa 
lista foi completada pela adição de professores identificados em outras redes 
sociais ou grupos profissionais na internet. 

A partir dessa amostra, foi constituído, em seguida, um grupo aleatório 
de 10 professores de segundo grau; por razões de viabilidade da pesquisa, 
limitamo-nos a falantes anglófonos e francófonos.

Finalmente, os professores desta amostra foram contatados para obter 
seu acordo no que se refere a uma observação – sem intervenção – dos perfis 
elaborados por sua iniciativa no Facebook. Neste contexto, uma coleta de 
textos presentes nesses perfis foi criada manualmente por um período que 
se estendeu do 1º de setembro de 2010 a 31 de março de 2011. 

Essa amostra é composta de três mulheres e de sete homens: oito exercem 
seu ofício na França, um ensina na Inglaterra e outro na Bélgica. Dois são 
professores de Educação Física e Esportiva (Éducation Physique et Sporti-
ve, ou EPS), dois de Francês e seis de História (a dimensão internacional da 
coleta não permite utilizar a clássica dupla discseisensinam no ensino médio 
(lycée), três nos anos finais do ensino fundamental (collège) e um em ambos 
os tipos de estabelecimento.

O perfil de um deles é aberto (público com participação livre); para ou-
tros cinco, o perfil é semiaberto (público, mas a participação é restrita às 
pessoas autorizadas); e para os quatro restantes, o perfil é fechado (privado e 
a participação limitada às pessoas autorizadas).

Para cada um dos 10 professores, observamos a página de informações, 
incluindo as mensagens postadas, os comentários e as reações, os links e os 



Ensinar com as redes sociais 349

aplicativos e, por fim, suas publicações no Facebook dos alunos: o corpus é 
composto de 1.169 mensagens e de 4.124 comentários.

Para cada mensagem e para cada comentário, foi identificado o autor 
– na medida do possível, com seu status (o próprio professor, aluno, colega 
e ex-aluno...) –, a data e a hora da publicação, assim como o conteúdo que, 
após a coleta, foi classificado em cinco categorias, detalhadas mais abaixo. 
Em alguns casos, a identificação de cada um dos “amigos” ou dos membros 
foi facilitada graças ao fato de que alguns professores só aceitavam os alunos 
atuais como amigos (por exemplo, o professor A). No entanto, em outros ca-
sos encontramos dificuldades para reconhecer cada um dos “amigos” ou dos 
membros nas páginas de outros professores que aceitavam como amigos não 
só os alunos atuais, mas também os ex-alunos, os colegas de estabelecimen-
to, os colegas que trabalhavam em outras instituições, os amigos, a família, 
entre outros correspondentes. Então, tornou-se necessário proceder a várias 
leituras atentas das mensagens e dos comentários para detectar cuidadosa-
mente o papel de cada um, exceto para os alunos que chegamos a reconhecer 
com uma certeza quase total a partir de suas produções ou de suas fotogra-
fias de grupo-classe em que cada aluno foi identificado pelo uso da função 
tag do Facebook.

resultados gerais

No entanto, como ocorre muitas vezes com as TIC, estamos aqui na presença 
da mesma ferramenta ou do mesmo dispositivo, mas nem todas as práticas 
aplicadas são da mesma natureza. O uso de redes sociais no domínio do en-
sino está longe de ser uniforme e apresenta diversas e variadas utilizações. 
Identificamos práticas muito diferentes, variando desde o perfil pratica-
mente vazio a páginas com finalidade essencialmente pedagógica, e também 
perfis de caráter pessoal.

interação entre professor e alunos

O número de mensagens postadas no Facebook dos professores, no perí-
odo estudado, varia de 19 a 220, com uma média de 116; quanto aos comen-
tários, o número varia de um a 1.168, com uma média de 412 (ver Tabela 1). 
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Observamos, em geral, pouca interação na comunicação professores-
-alunos. Ao contrário do que muitas vezes é anunciado para definir as redes 
sociais, não constatamos horizontalidade, tampouco conteúdo gerado por 
usuários além dos professores; além disso, estes exercem um controle abso-
luto sobre os respectivos perfis. 

Por um lado, as mensagens são postadas principalmente pelos profes-
sores. Convém observar que, no caso da professora E, 32 mensagens foram 
postadas automaticamente, a partir de aplicativos lúdicos (jogos), utilizados 
pelos amigos. No caso dos professores G e J, a maioria das mensagens posta-
das pelos “amigos” limita-se, praticamente, a “Feliz aniversário”. 

Por outro lado, os alunos ficam confinados, principalmente, ao papel de 
comentaristas com mensagens relativamente curtas, ou do reagente “Curti”: 
65% dos comentários postados limitam-se ao reagente “Curti”. 

tabela 1 – Mensagens e comentários

mensagens a b c d e f g H i J total

Total 110 104 220 185 101 21 220 19 68 121 1169

Mensagens 
postadas pelo 

professor
107 104 207 185 53 21 137 14 57 35 920 

(79%)

Mensagens 
postadas pelos 

“amigos”
3 0 13 0 48 0 83 5 11 86 249 

(21%)

comentÁrios a b c d e f g H i J total

Total 325 140 461 1183 491 1 1168 32 199 124 4124

“Curti” 198 57 233 742 210 1 1035 17 96 94 2683

“Curti” % 61% 41% 50% 63% 43% 100% 89% 53% 48% 76% 65%

Fonte: Elaborado pelo autor
Dados coletados entre 1º de setembro de 2010 a 31 de março de 2011.

Convém sublinhar que, no conjunto, deparamo-nos com uma disposição 
pedagógica relativamente clássica. A ferramenta usada não transformou, de 
modo revolucionário, a maneira de ensinar. Encontramos, aqui, resultados 
de pesquisa já propostos – na França, por Baron e Bruillard (1996); nos EUA, 
por Fulton e Torney-Purta (2000); ou na Europa, porBalanskat, Blamire e 
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Kefala (2006) – sobre o fato de que o efeito das TIC nas práticas correspon-
de, de preferência, a evoluções lentas e processuais, em vez de repentinas 
mudanças radicais.

tempo e espaço

O estudo relativo à hora da publicação das mensagens (DAMANI; RI-
NAUDO, 2011) mostra que, na sua maioria (mais de 80%), elas haviam sido 
redigidas fora do tempo escolar: de manhã bem cedo, a altas horas da noite 
ou no final de semana, até mesmo, durante as férias e, portanto, provavel-
mente fora do estabelecimento escolar (ver Tabela 2). 

tabela 2 – Tempo

A B C D E F G H I J Total

Tempo 
escolar 22 31 52 5 13 4 33 0 25 0 185

Fora do 
tempo 
escolar

85 73 155 180 40 17 104 14 32 35 735

Fonte: Elaborado pelo autor
Dados coletados entre 1º de setembro de 2010 a 31 de março de 2011.

Destaca-se, no entanto, que mesmo antes da chegada da informática, a 
situação profissional dos professores já tinha deixado a sala de aula para 
se projetar fora da classe. Nesse sentido, o trabalho do professor pode ser 
dividido em duas partes: as práticas profissionais na sala de aula ou no esta-
belecimento (front office) e as que ocorrrem fora da instituição (back office).  
Em relação às primeiras (aulas diante dos alunos, reuniões, conselhos de 
classe, ajuda individualizada...), elas se desenrolam no estabelecimento, na 
presença dos alunos e dos colegas; enquanto, nas segundas (correção de pro-
vas, preparação das aulas, formação) elas são realizadas, na maioria dos ca-
sos, em casa sobre o tempo pessoal, sem a presença de alunos e de colegas. 
Observa-se que a função do professor continua a ser exercida no tempo des-
tinado à vida pessoal, após sua saída do estabelecimento, sendo sua obriga-
ção executar em casa várias tarefas relacionadas à sua função profissional. 
Uma mensagem postada por Émilie (professora E) confirma essa continui-
dade nas atividades: a professora escreveu no Facebook “Férias!!!!”. Dois dias 



PESQUISA E MOBILIDADE NA CIBERCULTURA352

depois, ela comenta a própria mensagem: “Tudo bem, mas vai ser preciso 
corrigir as provas e preparar as aulas, além de trabalhar firme sobre o futuro 
manual do 8º”.

Como a interferência das esferas profissional e pessoal, na função de 
professor, é muito maior do que se verifica em grande número de outros 
ofícios, assiste-se a uma indefinição das fronteiras entre a vida e o espaço 
profissionais, por um lado, e por outro, a vida e o espaço pessoais. 

Os temas relativos à sobrecarga de trabalho (LANTHEAUME; HÉLOU, 
2008) e à falta de tempo (RINAUDO, 2002; DAMANI 2013a) são recorren-
tes nas observações, assim como nas entrevistas com os professores. Algu-
mas dessas mensagens observadas no Facebook relatam a fadiga sentida pe-
los docentes quando as tarefas profissionais interferem no tempo pessoal: 
“Tudo bem, amanhã pego 57 provas de avaliação: as férias serão bem laboriosas! 
:-(”. Do mesmo modo, a continuidade nas atividades do professor é, muitas 
vezes, comparada com a interrupção das atividades nas “pessoas que traba-
lham das 9h às 17h nos escritórios”, como se queixa Alice, uma professora en-
trevistada no âmbito desta tese. 

Essa continuidade se manifesta também na forma de uma porosidade en-
tre o espaço-tempo profissional e pessoal ao ponto que, para alguns profes-
sores, até o lazer deve ter utilidade. Tudo é relacionado à prática profissional. 
Por exemplo, uma viagem à Groenlândia para um professor de Ciências da 
Vida e da Terra (Sciences de la Vie et de laTerre, ou SVT) (DAMANI, 2013); 
a leitura de um romance para os professores F e G de Francês; as atividades 
esportivas para o professor D de EPS; os programas de TV ou as canções de 
rap e hip-hop no YouTube para os professores B, C, E, entre outras situações. 

Jean-Luc Rinaudo (2012) sugere que a situação profissional vivida, no 
nível inconsciente, pelos professores em suas práticas mediatizadas tem seus 
limites estendidos até o infinito. A atividade desses professores-usuários, 
observados em nossa pesquisa, estende-se do espaço profissional clássico à 
esfera privada, implicando uma espécie de diluição do espaço profissional 
dos docentes. Além disso, levando em consideração que alguns professores 
afirmaram, em seu perfil no Facebook, que este havia sido criado com o obje-
tivo de continuar o intercâmbio fora do tempo de classe, pode-se conjeturar 
que o uso desse expediente pelos professores contribui para estender a du-
ração da relação pedagógica. Freddy, um professor-usuário entrevistado no 
âmbito desta tese, sublinha que a rede social Facebook é “uma continuidade 
entre [seus] alunos e [ele próprio]”. (DAMANI, 2013b)
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Segue-se que as redes sociais atualizam a fantasia de onipresença por 
modificarem as relações com o espaço e com o tempo, dando a impressão 
de que o professor está presente para os alunos em todos os lugares e o tem-
po todo. Trata-se, talvez, de um desejo de manter um vínculo por parte dos 
professores-usuários com os alunos, um desejo de controle do docente.

conteúdo das mensagens

Para descrever, de forma mais detalhada, o conteúdo das mensagens e 
dar-lhes um sentido, elaboramos uma classificação desses milhares de men-
sagens. Não se trata de construir por princípio uma tipologia; com efeito, 
tendo em conta a utilização diversificada e variada dos professores-usuá-
rios – deixando um amplo livre arbítrio a cada um deles, tanto nos temas 
desenvolvidos quanto na abordagem utilizada –, pareceu-nos que a simples 
diferença entre ferramenta pedagógica e ferramenta pessoal privada era in-
suficiente.

De acordo com Daniel Sibony (1991, p. 10), “a ideia da diferença deixou 
de ser suficiente para compreender o que se passa [...]. Não que a ideia de 
diferença seja falsa: ela é apropriada, mas limitada, pertinente, mas de pouco 
valor, tem um raio de ação reduzido e liberdade de movimento muito res-
trita”. Em vez da noção de diferença, Sibony prefere usar o que ele designa 
como “a imensa extensão de um entremeio (entre-deux)”. Convém observar 
que, por si mesmas, as redes sociais não são espaços de entremeio; no entanto, 
seu uso pelos professores-usuários revela situações caracterizadas como tal. 

A classificação das mensagens foi estabelecida da seguinte forma:
A primeira categoria – ferramenta pedagógica – inclui os complementos 

de aula, sob a forma, por exemplo, de links direcionados para um blog com 
finalidade pedagógica, vídeos e artigos. Ela compreende também os conteú-
dos das aulas que não haviam sido ministradas normalmente em razão, por 
exemplo, de más condições meteorológicas. Nesse sentido, o Facebook tor-
na-se, de alguma forma, uma plataforma de ensino a distância.

A segunda categoria, que designamos por gestão de classe, refere-se a 
avisos e perguntas dirigidas aos alunos (“Já recebeu o caderno de estágio?”), 
datas, informações técnicas sobre os portais utilizados, informações gerais 
sobre a vida da classe ou do estabelecimento. Encontramos aí numerosas 
mensagens relacionadas com a avaliação, assim como as datas das provas ou 
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a informação de que os resultados estão disponíveis no ambiente digital de 
trabalho do estabelecimento.

A terceira categoria tem a ver com informações relativas à disciplina en-
sinada: anúncio de programas de televisão, de filmes, de romances, de even-
tos esportivos. A quarta traz mensagens de interesse público, para além da 
disciplina ensinada. Finalmente, a quinta e última categoria reúne mensa-
gens pessoais particulares. Convém observar que os emissores desses textos 
não relacionam tais mensagens com as referentes à primeira categoria que 
supõe mensagens com finalidade pedagógica.

A análise dos 10 perfis do Facebook estudados (ver Figura 1) permite 
apreender a diversidade dos usos por parte dos professores. Para alguns deles 
(A, F, G, H, I), é predominante a utilização da rede social como ferramenta 
pedagógica e como ferramenta de gestão de classe. Ao estudar as mensagens 
e os comentários postados nos perfis desses professores, constata-se que essa 
rede social parece estabelecer, para eles, um vínculo entre o professor e o 
aluno, entre a escola e o lar. 

Para outros (D e J), ao contrário, são as mensagens de natureza particular 
as mais importantes, mesmo que esses professores indiquem em seus perfis a 
finalidade profissional do uso do Facebook. Para esses professores, o uso das 
redes sociais parece ensejar uma confusão dos espaços profissional e pessoal. 
O estudo das mensagens postadas no Facebook de David (professor D) leva a 
pensar que este professor coloca no mesmo plano, em sua prática na rede so-
cial, o que se enquadra no âmbito profissional e o que pertence à esfera pri-
vada. Como é possível constatar na Figura 1, um número superior a 80% das 
mensagens postadas está relacionado diretamente com sua vida particular. 

Ao ler as mensagens e os comentários postados pelos outros professores 
(B, C, E), parece que se instala uma espécie de jogo entre os amigos ou os 
membros, e que o Facebook se assemelha a um espaço de transição, no qual 
o prazer do jogo torna-se mais importante do que o prazer de pensar. Por 
exemplo, no que se refere a Ben (professor B), se as mensagens observadas 
logo nos primeiros meses são do tipo ferramenta pedagógica e relacionam-
-se com a disciplina que ele ministra, assiste-se muito rapidamente a uma 
espécie de transição para mensagens mais associadas ao tipo pessoal (vida 
pública) que evidenciam a paixão de Ben por futebol ou rap, ou suas opi-
niões sobre a paridade homem-mulher. Além disso, enquanto aguardava as 
respostas dos alunos para os enigmas publicados no perfil, observou-se um 
número elevado de mensagens e de comentários trocados exclusivamente 
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entre o professor e uma colega que, segundo parece, estão confinados a um 
relacionamento fantasmático de acoplamento2; assim, é “a relação primá-
ria com o outro que prevalece sobre a relação com o objeto secundariza-
do, orientada para o saber”. (RINAUDO, 2007) Em vez de enviar mensagens 
para os alunos – como mencionado acima em que se assiste a uma transição 
de mensagens do tipo ferramenta pedagógica para mensagens do tipo pes-
soal –, ele escreve dedicatórias à colega. Por exemplo, “Dedicatória especial 
para [nome da colega] com os votos de que seu final de semana seja feliz!”. 
Da mesma forma, no perfil de Émilie (professora E), duas mensagens isola-
das do tipo ferramenta pedagógica – começando com “Vamos agora às coisas 
sérias” e “Um pouco de seriedade” – chamaram particularmente nossa aten-
ção. Alguns minutos antes da publicação dessa primeira mensagem, Émilie 
tinha publicado a foto de uma parte da sua moradia coberta de neve. Um 
texto bem humorado tinha precedido a publicação da segunda mensagem. 
quando ela diz “Vamos agora às coisas sérias”, será que fazia referência às 
dezenas de mensagens anteriores que podem ser qualificadas do tipo “fora 
do âmbito escolar”?

figura 1 – Categorização

Fonte: Elaborado pelos autores
legendas da figura: Vida privada – Página pessoal (vida pública) – Relacionado com a disciplina – 

Gestão da classe – Ferramenta pedagógica 

2 Nos estudos de Bion (1961) sobre o grupo básico, este autor descreve três pressupostos básicos 
– dependência, acoplamento e combate-fuga – aos quais um grupo se submete, alternadamente, 
mas sem reconhecê-los.
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algumas práticas

Para compreender, de maneira mais detalhada, as práticas desses profes-
sores, vamos proceder à análise particular de dois casos: Alex e Juliette.

alex

Alex é professor de História-Geografia em um estabelecimento de ensi-
no médio (lycée), em Paris. Seu perfil profissional, criado em julho de 2009, 
é reservado unicamente aos alunos “atuais” do primeiro ano (seconde). Anu-
almente, no início do mês de setembro (começo do ano letivo na França), o 
professor “apaga” ou “remove” os ex-alunos de sua conta para “deixar espaço 
aos novatos”3. Assim, nenhuma dificuldade foi encontrada para determinar 
o status dos “amigos”. Não tendo acesso à lista de seus “amigos”, desconhe-
cemos o número de alunos inscritos nesta conta. No entanto, uma atividade 
(mensagens, comentários ou “curti”) de 23 alunos foi anotada durante o pe-
ríodo de observação. 

Semiaberta, a página do Facebook deste professor é visível para todos, 
mas somente os alunos podem postar aí mensagens ou comentários. Assim, 
não foi observada nenhuma interação fora do grupo de alunos e o professor. 
Essa página parece ser, preferencialmente, uma extensão do grupo-classe em 
outro espaço e em outro tempo, em que a ausência física do professor e do 
aluno é substituída por uma presença virtual. 

Das 110 mensagens encontradas em seu blog, 107 são redigidas pelo pró-
prio professor. Entre as três mensagens oriundas dos alunos, duas são do 
tipo reclamação (“Difícil demais a prova senhor professor :(” e “As questões 
foram difíceis”); por sua vez, a terceira mensagem é um pedido de confirma-
ção por parte de um aluno (“A prova de controle de amanhã, é mesmo sobre 
‘gerenciar os recursos terrestres’ parte A e B?”). Identificamos também 325 
comentários, dos quais 198 reações “Curti” (60,9%). 

3 A este respeito, duas mensagens foram observadas em 5 de setembro de 2011 (“Bom começo 
de ano para todos. Amanhã vou remover todos os amigos desta conta para dar espaço a meus 
novos alunos. Aqueles que desejarem ab-so-lu-ta-men-te permanecer podem fazer tal pedido 
por mensagem”) e em 3 de setembro de 2012 (“Bom dia. Desejo a todos um muito bom recome-
ço amanhã. Não vou demorar a apagar os “amigos” desta conta para deixar espaço aos novatos. 
Aqueles que desejam absolutamente “permanecer” podem dirigir-se à página [nome da página]. 
É essa aí que vou utilizar com meus alunos deste ano”).
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Referindo-nos à categorização que construímos, as mensagens postadas 
por Alex no Facebook podem ser classificadas em quatro categorias diferen-
tes. Não encontramos nenhuma mensagem pessoal privada. Algumas men-
sagens (27%) são do tipo ferramenta pedagógica: aulas parciais, mapas de 
ideias, principais noções da aula, explicações relativas ao uso que eles faziam 
do Facebook, complementos de aula sob a forma de links direcionados para 
o blog profissional do professor ou para outros portais. Essa página do Face-
book reúne também os conteúdos das aulas que não haviam sido ministradas 
normalmente em razão de más condições meteorológicas: “Para aqueles que 
não puderam vir: a aula em três slides!” ou, ainda, “Para aqueles que não esta-
vam na aula de terça-feira. Vocês devem ler o texto e responder às perguntas. 
Não é difícil, mas é uma atividade obrigatória.” Este perfil torna-se, então, 
de alguma forma uma plataforma de ensino a distância. 

Um grande número de mensagens (48%) – do tipo gestão de classe –  
refere-se aos avisos e à avaliação: por exemplo, o aviso para trazer os livros “e 
evidentemente para pensar em pegar o (novo) livro de História.”; aviso para 
preparar os deveres de casa “Boa noite. Para lembrar que a prova prevista 
terça-feira é sobre Roma e Atenas.”; aviso para fazer a revisão das aulas “Um 
último lembrete se for necessário: releiam com atenção as aulas sobre Ate-
nas e Roma antes de virem amanhã!”; ou, ainda, “Pequeno lembrete se for o 
caso: a matéria das aulas deve ser aprendida com regularidade...”. Além disso, 
várias mensagens dizem respeito à avaliação, à correção das provas e às no-
tas indicadas no software destinado a tal efeito “Provas corrigidas. As notas 
estão em ‘pronote’ e a correção no blog. Para muitos, será necessário rever o 
método da Introdução.” Sem nenhuma dúvida, a atividade de avaliação e de 
preparação das aulas ocupa um tempo importante do trabalho do professor. 
(PERRENOUD, 1995; LANTHEAUME; HÉLOU, 2008)

Cerca de 21% das mensagens podem ser classificadas do tipo relacionado 
com a disciplina, incluindo mensagens principalmente sobre a atualidade, 
enquanto 4% das mensagens referem-se às saudações “Boas férias!” ou, ainda, 
“Feliz ano novo 2011!” que suscitam várias reações e vários comentários por 
parte dos alunos. 

Durante todo o período da observação do perfil do professor no Fa-
cebook, a repetição de várias mensagens do mesmo tipo, postadas por ele, 
chamou particularmente a nossa atenção. Por exemplo, a mensagem – “Um 
pequeno diaporama que lembra as principais ideias da aula para ajudá-los 
na revisão.” – voltou a aparecer cinco horas após sua primeira publicação. 
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Ainda outra mensagem postada por volta das 22h, em um sábado – “Em rela-
ção à hora do grupo na segunda-feira de manhã, por gentileza venham com 
o livro de Geografia e os lápis de cor. Conto com vocês!” – foi reformulada 
e voltou a ser postada no dia seguinte, por volta das 15h, “Lembrete para 
amanhã de manhã, não esqueçam de pegar o livro de Geografia e os lápis 
de cor! Obrigado!”. Podemos nos questionar sobre o fato de que tais avisos 
e repetições regulares por parte de Alex são enviados para criar um vínculo 
durante o tempo em que esteve separado dos alunos, e para trazer de volta 
os alunos que escapam após o termo das aulas. O corpo está ausente, então, 
é substituído pelo texto escrito, na expectativa de que ele seja falante. Trata-
-se talvez de “repetir” em outro lugar, em uma circunstância diferente, para 
testar o efeito que isso pode ter. Gabriel e Freddy, professores encontrados 
no âmbito da preparação de nossa tese, evocam a falta de atenção de alguns 
alunos que “esquecem” ou “não anotam” as instruções dadas pelo professor 
durante a aula, situação vivenciada sempre como uma atitude desagradável 
ou um fracasso. Gabriel nos confessa seu dilema em relação à necessidade 
de repetir no Facebook alguns temas já abordados na classe, o que poderia 
reduzir ainda mais a atenção dos alunos durante as aulas, e seu desejo de 
receber um trabalho bem feito em troca. (DAMANI, 2013b) 

Em resumo, Alex utiliza o Facebook como uma ferramenta para o enri-
quecimento do seu ensino presencial, com certa continuidade pedagógica 
fora do tempo e do espaço da sala de aula. 

juliette

Juliette é uma professora de EPS em um lycée belga. O acesso à sua conta 
profissional no Facebook, criada em junho de 2010, está interditado ao pú-
blico (é necessário ser “amigo” para ler e participar de seu perfil). 

Encontramos 121 mensagens no blog de Juliette, das quais apenas 35 são 
postadas pela professora. No entanto, entre as 86 mensagens redigidas pelos 
amigos, 63 (73%) são essencialmente “Feliz aniversário” e 19 (22%) são apli-
cativos lúdicos em que o software fornece automaticamente as respostas às 
perguntas respondidas por amigos. Apenas quatro mensagens (5%) são pos-
tadas por “amigos”, das quais dois por alunos que solicitam informações – na 
primeira mensagem postada no início do ano, o aluno deseja saber se Juliette 
seria a professora de EPS nesse ano de sua classe, e na segunda mensagem o 
aluno pergunta se haverá, ou não, a próxima aula: “A gente tem ginástica nesta 
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semana, ou a sra. vai esquiar?”. Além disso, foram identificados 124 comentá-
rios na página de Juliette, dos quais 94 (75,8%) são reações “Curti”. 

Ao contrário de Alex que restringe a participação e os intercâmbios em 
sua página aos alunos atuais, Juliette aceitou o pedido para ser amigo não 
somente de seus alunos, mas também de ex-alunos, de colegas, entre outras 
pessoas, o que torna muito difícil a identificação do status de seus diferentes 
amigos.

A característica da página do Facebook de Juliette é o grande número de 
mensagens do tipo pessoal ou particular, redigidas quase sempre bastante 
tarde, à noite, entre 20h e 23h. Essas mensagens se referem a suas atividades 
diárias ou semanais: “Vai fazer compras hoje!!!!” ou “Fez um bolo para os alunos 
da classe de amanhã (ainda por cima com prazer!) [...] A sra. [nome da professora] 
que participa de atividades voluntárias e trabalha para a escola fora de seu ho-
rário de aulas... Isso foi visto!” ou, ainda, “Não sabe como ela vai fazer para fazer 
tudo nestes 4 dias”. Existem várias mensagens em que ela exprime sua satisfa-
ção por estar no final de semana ou em férias “OoOOooOh Weekend Weekend” 
ou “nos trinques para as férias... em forma, em boa forma mesmo!”. Identificamos 
igualmente algumas mensagens sobre sua saúde – “Trocaria de bom grado mi-
nha rinofaringite-sinusite por uma saúde de ferro!” –, sobre o aluguel de seu 
prado para cavalo ou, ainda, sobre sua casa e os animais de estimação (uma 
foto com o gato). 

Observamos também outras mensagens que, em princípio, poderiam ser 
lidas em uma página pessoal e não em uma página profissional, por exemplo: 

Como perder seu tempo depois de ter discado 25 números para toda a Bélgica e 
passado quase duashoras dependurada no telefone à procura de um fornecedor 
que tivesse em estoque telhas de cor PRETA MATE dei-me conta de que devo na 
realidade pegar a cor CINZA XISTO da qual existe estoque em toda a parte.

Ou, ainda, 

Ser professor é o ofício mais maravilhoso do mundo (especialmente professor de 
ginástica ;-)[...] Exceto quando você se apercebe de que meninas modelos a quem 
você dava aulas não há tanto tempo assim (apenas há três ou quatro anos) tor-
naram-se agora moças magníficas E aí, um baita sentimento de ter envelhecido, 
o astral leva um tranco. Eta! A velhice está aí, a angústia noturna. 

É possível nos questionar sobre a natureza dessas mensagens que se as-
semelham mais com as mensagens partilhadas com amigos, em um âmbito 
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pessoal, e não com os alunos, em um âmbito profissional. Aqui, Juliette pa-
rece estar entalada em um entremeio (entre-deux), entre a posição de amigo 
e a posição de docente. 

No entanto, detectamos um número reduzido de mensagens destinadas 
aos alunos (cinco mensagens) que, no mínimo, evocam sua atividade profis-
sional “Atenção: para todos os 5 a 10% dos alunos “bloqueados”, no dia de hoje: 
ADIAMENTO DAS PROVAS DESTA MANHÃ PARA TERÇA DE 13h às 15h!”; 
ou, ainda, “goestothe zumba com meus alunos...”. Observamos também várias 
mensagens em que a professora menciona o número de horas de aulas que 
ainda restam na semana: “há apenas 2h de aulas para dar ;-)”; ou, ainda, “Apenas 
uma hora para dar AHAHAHA!!!!!”. Não encontramos nenhuma mensagem do 
tipo ferramenta pedagógica ou do tipo relacionado com a disciplina, embora 
sua página no Facebook tenha sido criada em um âmbito profissional. 

Ao estudar as mensagens e os comentários postados no blog de Juliette, 
parece que uma confusão se instala entre o que se refere à esfera profissional 
e à esfera pessoal. Essas duas esferas – que deveriam estar separadas – pare-
cem intimamente conectadas, em uma fusão total. Se o status dos alunos é 
difícil de determinar, o status da professora não deixa de estar sobrecarrega-
do de ambiguidade. O uso importante de emoticons, de onomatopeias e da 
linguagem familiar pela docente confirma essa confusão. A rede social – no-
meadamente o Facebook – talvez favoreça e torne mais acentuada essa con-
fusão em que o docente é envolvido pela dinâmica do entremeio (entre-deux), 
entre professor e amigo, entre vida profissional e vida pessoal, no qual essas 
“duas entidades são não apenas diferentes, mas em contato diferenciado de 
modo que uma passa pela outra, confundem-se uma com a outra, separam-
-se, voltam a encontrar-se e, ao mesmo tempo, se afastam uma da outra”.  
(SIBONY, 1991, p. 12) Seria interessante observar o perfil de outros profes-
sores de EPS para verificar se a disciplina acentua tal confusão e, por conse-
guinte, exerce nesta disciplina uma influência sobre a natureza das mensa-
gens que seja superior àquela que se verifica em outras disciplinas (Juliette e 
David são professores de EPS). 

Em resumo, a página do Facebook de Juliette assemelha-se mais a um 
página pessoal do que a uma página profissional. 
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conclusão: os Professores nas situações de 
entremeio (entre-deux)

Todas essas observações relativas aos blogs dos professores-usuários demons-
tram que a dinâmica do entremeio, entre presença e ausência, entre dentro 
e fora da classe, entre professor e aluno ou amigo, entre vida profissional e 
vida privada, além de outros binômios, está em ação para esses docentes no 
Facebook que lhes oferece uma grande liberdade nos temas desenvolvidos e 
no procedimento utilizado, resultando em diversas e variadas práticas. Com 
efeito, se o Facebook parece estabelecer, para alguns professores, um vínculo 
entre o professor e o aluno em um âmbito essencialmente profissional, entre a 
escola e o lar, ocorre que, para outros, a confusão dos espaços profissional-pú-
blico-privado aparece claramente nas mensagens postadas nessa rede social. 

Vamos terminar citando, uma última vez, Daniel Sibony (1991, p. 15): “As 
ações de entremeio se reduzem, talvez, a movimentos mais ou menos fecun-
dos em que uma identidade tenta colar seus pedaços, integrar-se a si mesma 
(acreditando integrar-se a outros), assumir-se como uma vestimenta de Ar-
lequim no circo do mundo”. Julgamos que o Facebook é, acima de tudo, um 
espelho no qual os professores podem se mirar, sonhar, “colar [seus] peda-
ços”, para retomar a expressão de Sibony. Ora, aqui, é isso o que está em jogo 
porque se trata nomeadamente de manter vínculos preexistentes com os 
alunos, de fortalecê-los ou de recriar outros vínculos fora do espaço-tempo 
clássico, de conservar uma presença permanente, mesmo que seja virtual, no 
momento em que eles têm o sentimento de viver uma ruptura. O entremeio 
no Facebook é um cadinho, um melting-pot, no qual se prepara para alguns – 
e, para outros, se restaura – a identidade do ofício de ensinar. 

referências

BALANSKAT, A.; BLAMIRE, R.; KEFALA S. The ICT Impact Report: a review 

of studies of ICT impact on schools in Europe. [S. l.]: European Schoolnet for the 

European Commission, 2006. Disponível em: <http://www.aef-europe.be/

documents/RAPP_doc254_en.pdf>. Acesso em: 5 jun. 2011.

BARON, G-L.; BRUILLARD, É. L’informatique et ses usagers dans l’éducation. Paris: 

Presses Universitaires de France, 1996.



PESQUISA E MOBILIDADE NA CIBERCULTURA362

BION, W. R. Recherchessur les petitsgroupes. Paris: Presses Universitaires de France, 

1965. 

DAMANI, K. Enseigner le français avec les réseaux sociaux, Synergies Pays 

Scandinaves, [S. l.], n. 8, 2013a. (No prelo).

DAMANI, K. Enseigner avec les réseaux sociaux: un besoind’êtreaimé. In: 

COLLOqUE EPAL 2013: ECHANGER POUR APPRENDRE EN LIGNE, 4., 

2013, Grenoble. Anais..  Grenoble: Université Stendhal, 2013b. (No prelo). 

DAMANI K.; RINAUDO, J. L. Enseigner avec les réseaux sociaux : des professeurs 

sur Facebook. In: COLLOqUE EPAL: ÉCHANGER POUR APPRENDRE 

EN LIGNE, 3., 2011, Grenoble. Anais… Grenoble:  Université Stendhal, 2011. 

Disponível em: <http://epal.u-grenoble3.fr/actes/pdf/epal2011-damani-rinaudo.

pdf>. Acesso em: 21 jul. 2012.

FULTON, K.; TORNEY-PURTA, J. How teachers beliefs about teaching and 

learning are reflected in their use of technology: case studies from urban middle 

schools. Trabalho apresentado na  International Conference On Learning With 

Technology, [S. l.], [200-?]. Disponível em: <http://L2L.org/iclt/2000/papers/181a.

pdf>. Acesso em: 21 jul. 2015.

LANTHEAUME, F.; HÉLOU, C. La souffrance des enseignants: une sociologie 

pragmatique du travail enseignant. Paris: Presses Universitaires de France, 2008. 

PERRENOUD, P. Les dix non dits ou la face cachée du métier d’enseignant. 

Rechercheet formation, Paris, n. 20. p. 107-124, 1995.

RINAUDO J.-L. Des souris et des maîtres: rapport à l’informatique des enseignants. 

Paris: L’Harmattan, 2002. 

RINAUDO, J.-L. (2007). Pertinence de l’approche clinique d’orientation 

psychanalytique dans l’approche des forums électroniques em formation.  In: 

COLLOqUE EPAL: ÉCHANGER POUR APPRENDRE EN LIGNE, 2007, 

Grenoble, Anais… Grenoble: Université Stendhal, 2007. Disponível em: <http://

epal.u-grenoble3.fr/actes/pdf/rinaudo.pdf>. Acesso em: 3 ago. 2013. 

RINAUDO, J.-L. L’enseignementet les TIC. Transformation de la situation 

professionnelle, Phronesis, [S. l.], n. 1, p. 85-91, 2012.

SIBONY,  D. Entre-deux:  l’origine en partage. Paris: Seuil, 191.



363

crianÇas e redes sociais:
uma ProPosta de Pesquisa On-Line1

Nélia Mara Rezende Macedo

introdução

Este texto compartilha questões teórico-metodológicas de uma pesquisa 
de doutorado apresentando nuances de seu percurso e problematizando as 
escolhas que encaminharam as estratégias da pesquisa de campo. A tese em 
questão estuda as relações entre as crianças e as redes sociais digitais a partir 
dos usos feitos por elas de dois sites específicos: o Orkut e o Facebook. Seu 
objetivo geral é compreender quais fenômenos socioculturais são inaugu-
rados nos modos de viver a infância em meio ao contexto das tecnologias 
digitais, em especial com o uso crescente de sites de relacionamento. Desta 
perspectiva específica, problematiza-se o que leva as crianças a criarem um 
perfil nesses sites e como se dá esse processo; por que o fazem; o que buscam 
nas redes sociais; que usos são feitos; e, a partir daí, discute-se como se con-
figuram as experiências infantis na contemporaneidade.

Uma vez colocadas as questões de uma pesquisa, colocam-se intrinseca-
mente rumos possíveis que vão delineando o processo de construção meto-
dológica. Particularmente neste trabalho, a questão central que se traduziu 

1 A primeira versão deste texto foi apresentada na 35a Reunião Anual da Anped – Associação Na-
cional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – em 2012.
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em desafio foi: como investigar um objeto em rede fazendo uso da dimensão 
técnica que o constitui? Como pesquisar o/no ciberespaço?

Neste sentido, o primeiro aspecto a ser considerado é reconhecer que à 
medida que nascem temas de pesquisa, é preciso que nasçam modos de pes-
quisar e modos de ser pesquisador. quando se trata de temáticas contempo-
râneas e objetos de estudo em constante movimento, como no caso da tese 
em questão, o desafio de construir uma metodologia ganha contornos par-
ticulares. Como o pesquisador transita em meio a temáticas de sua época? 
Como olha para um tema estando imerso nele? Mais: nesta pesquisa, cabe 
ressaltar em especial que está em jogo outro movimento, o de “se olhar”, que 
é uma dupla imersão — sou pesquisadora, contemporânea ao fenômeno que 
pretendo observar e também coabito o ciberespaço “na mesma condição” das 
crianças interlocutoras da pesquisa. Sou também uma internauta, usuária de 
sites de redes sociais. Olho “de dentro” duas vezes. Como, então, pesquisar 
um fenômeno do qual também faço parte? Assim, a temática da pesquisa, 
além de nova, é atravessada por questões caras às Ciências Humanas, como 
as tensões entre a familiaridade e o estranhamento do objeto que se preten-
de estudar.

Para aguçar essa reflexão, Agambem (2009) traz uma abordagem filosófi-
ca sobre ser contemporâneo de algo ou de uma determinada época e lança a 
ideia de que contemporâneo é aquele que não coincide perfeitamente com 
seu tempo, nem está adequado às suas pretensões, numa perspectiva que 
tensiona pertencimento e dissociação. “A contemporaneidade, portanto, é 
uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo 
tempo, dele toma distâncias”. (AGAMBEM, 2009, p. 59)

O que o autor chama de dissociação, trato, nesta perspectiva, de cons-
trução metodológica, de estranhamento. Compreendo que estar dentro do 
fenômeno que se estuda deflagra a necessidade de construir este estranha-
mento que propiciará manter fixo o olhar sobre as questões de sua época. 
Mas, ressalta Agambem (2009), esse olhar deve se debruçar para perceber 
não as luzes, mas o escuro, ou seja, descobrir as trevas das luzes que provêm 
de sua época – paradoxalmente, um escuro que só se dá no claro.

Remeto esta provocação a visões demasiadamente entusiasmadas e des-
lumbradas que muitos pesquisadores dirigem aos seus objetos de estudo 
quando se trata das tecnologias digitais e suas potencialidades, mais ainda 
quando se dedicam a perceber como as crianças usam os aparatos e deles se 
apropriam. O que Agambem chama de enxergar as luzes é, neste caso, ver o 
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que já está dado, sem aprofundar e complexificar o que se observa, muitas 
vezes, inclusive, deixando-se cegar.

Em contrapartida, enxergar na obscuridade pode ser entendido como 
uma postura indagativa que suscita a necessidade de tatear uma realidade 
para apontar questões sobre ela. É este o trabalho do pesquisador contem-
porâneo sobre seu objeto. É afinada a essa postura indagativa que enfrento o 
desafio da pesquisa com crianças e redes sociais: enxergar as luzes seria cair 
numa abordagem simplista e clichê de reconhecer o domínio das crianças e 
exaltar a capacidade quase natural que têm para se relacionar com as mídias 
digitais. É o desejo de enxergar os escuros que essa luz produz que impele a 
questionar como é este domínio, que usos fazem destas mídias, como e por 
que o fazem.

É preciso, então, pontuar que estes fatores que caracterizam minha imer-
são no campo – o ciberespaço – também me reposicionam em relação ao 
tema, à pesquisa e às crianças. A construção metodológica passa não só pela 
definição das estratégias de investigação, mas passa, sobretudo, pelo proces-
so de formação do pesquisador e sua tomada de consciência do lugar que 
ocupa na pesquisa. quem sou eu nas redes sociais? Em que medida as crian-
ças influenciam as escolhas sobre o que quero mostrar de mim? que tipo de 
relação entre mim e as crianças se cria no âmbito da pesquisa? Como vejo as 
crianças e como elas me veem? que usos faço eu, pesquisadora, desses sites?

Nesse sentido, destaco como primeira fase sistemática da pesquisa a mi-
nha entrada intencional no Orkut, seguida meses depois pela inscrição no 
Facebook, MySpace e Twitter. O objetivo era mergulhar no universo das re-
des sociais: conhecer, usar, experimentar, espiar, fingir, julgar, jogar... “ser um 
deles”. Neste mergulho, as crianças lá estavam. Assim, o segundo movimento 
relevante da pesquisa foram as observações que fazia dos perfis infantis que 
encontrava na minha lista de contatos (a grande maioria em função do con-
tato na escola) e o zapear consequente entre perfis a que era conduzida num 
movimento literalmente em rede, que me lançava a conhecer crianças mui-
tos diferentes em relação às suas idades, cidades, usos dos sites, entre outros 
elementos. Testava a possibilidade de análises, acompanhava durante alguns 
períodos regulares de tempo as atualizações dos perfis de algumas crianças e 
isto, de certa forma, ia alimentando as questões que se instauravam.

É possível compreender essas primeiras ações da pesquisa sob os pressu-
postos da etnografia enquanto método para uma abordagem antropológica 
que assume como prerrogativa que o pesquisador participe ativamente da 
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vida e do mundo social que estuda, compartilhando seus vários momentos e 
caracterizando uma observação participante. (COHN, 2005, p. 10) Seguindo 
este raciocínio, vêm surgindo no âmbito de pesquisas sobre objetos de estu-
do que se localizam no ciberespaço uma série de novas metodologias fun-
damentadas nos pressupostos mais básicos da etnografia. Ciberetnografia, 
webetnografia, netnografia, etnografia virtual, etnografia on-line. Muitos 
artigos lidam com esses termos como sinônimos ou tratam de caracterizá-
-los pela origem em determinada área de estudos, sendo que em Educação 
ainda são escassas as pesquisas que abordem a questão enquanto discussão 
metodológica. Portanto, diferenciar cada termo conceitualmente exigiria 
um aprofundamento em pesquisas de Marketing ou Ciências Sociais, o que, 
neste momento, não perece fecundo. Por ora, o que se torna central discutir 
é em que medida a etnografia oriunda da Antropologia inspira a pesquisa 
que se desenvolve com as crianças nas redes sociais da internet.

O primeiro traço que merece ser destacado para particularizar a discus-
são é a imersão em campo na condição de usuária dos sites de redes sociais 
em que se dá a pesquisa de campo. Se inicialmente a entrada no Orkut e no 
Facebook tinha o único objetivo de espreita, pouco tempo depois passei, 
eu mesma, a usar o site com interesses pessoais, tal como meus observados, 
recolocando a noção de observação participante – talvez para uma “parti-
cipação observante”. O que quero dizer é que, após o período exploratório, 
minha participação naqueles sites não se deu apenas visando a uma observa-
ção investigativa, mas também para contatos pessoais, caracterizando ações 
misturadas, fluidas nas minhas atividades on-line.

É importante associar essa discussão também à questão geracional que 
permeia análises acerca das relações com as mídias digitais. Ainda que eu seja 
uma usuária dos sites em questão, não sou uma criança que nasceu no contex-
to de ascensão das redes sociais. Estas condições nos posicionam – a mim e às 
crianças – de maneira qualitativamente diferente em relação aos nossos usos; 
diferenças que, é bom lembrar, não nos hierarquizam, apenas caracterizam 
nossa presença no ciberespaço.

Por esses e outros motivos, a pesquisa não se limitaria apenas à observa-
ção dos perfis das crianças, mas principalmente, apontava para a necessidade 
de buscar entender os usos das crianças a partir do que elas têm efetivamen-
te a dizer, recuperando a noção também da prática etnográfica do interesse 
em entender o ponto de vista do nativo. (COHN, 2005, p. 10) Como conver-
sar com crianças? Onde?
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Duas estratégias metodológicas foram, então, inicialmente cogitadas: 
entrevistar crianças em grupo em alguma escola – a intenção era realizar 
oficinas que disparassem conversas espontâneas e permitissem discutir as 
questões já formuladas e suscitar outras mais. Dentre os fatores positivos, 
destacavam-se a possibilidade de encontrar crianças que já mantinham re-
lações de intimidade no contato presencial e on-line, além da segurança da 
rotina dos encontros, a manutenção do grupo e a fixidez do campo.

Entretanto, naquela ocasião duas hipóteses já eram analisadas com cau-
tela: a primeira, a tensão em se eleger a escola como lócus de uma pesquisa 
que pretendia colocar em discussão os usos de sites proibido para crianças; 
a outra, a problemática que se instauraria ao convidar crianças que já usas-
sem o site sem aguçar a curiosidade de quem ainda nem o conhecia. Como 
conversar com crianças sobre algo que tem seu uso literalmente bloqueado 
escolha abarcaria na escola e burlado fora dela? que implicações éticas esta

É certo que tais implicações poderiam enriquecer a discussão na escola 
acerca dos usos das mídias digitais entre adultos e crianças e entre os pró-
prios adultos. Mas no âmbito da Educação, pesquisas que escapam de inves-
tigações acerca da didatização ou pedagogização dessas mídias têm apontado 
fragilidades ao considerar a escola como espaço de interlocução. Dedicar-se 
a compreender como as crianças utilizam, ressignificam e se relacionam com 
a tecnologia fora de uma perspectiva escolarizada pode muitas vezes repre-
sentar uma ameaça à instituição ou abrir um debate que a escola não parece 
interessada em aderir. Assim, a pesquisa na escola foi descartada.

Outra opção seria a observação dos perfis numa espécie de investigação 
solitária. Práticas de bisbilhotagem e voyeurismo em sites de redes sociais 
são frequentemente temas de debate sobre exposição da vida particular, éti-
ca, prazer em olhar a vida alheia, entre outros. Em meio a isso, é interessante 
perceber que os próprios sites em questão criam ajustes, mudanças em suas 
estruturas no sentido de corresponder aos desejos e necessidades dos usuá-
rios. Um exemplo seria a sofisticação das configurações de privacidade que 
muitas vezes colocam os usuários diante de dilemas éticos. No Orkut, por 
exemplo, para saber quem visitou seu perfil, há que se permitir ser visto ao 
visitar o perfil de alguém. E, nestas condições, muitos usuários adultos do 
meu convívio particular admitem criar perfis alternativos para verem sem 
serem vistos. Entre as crianças, contudo, constatou-se que muitas delas man-
têm grande parte das informações de seus perfis indisponíveis para quem 
não compõe sua lista de contatos, o que recoloca o debate acerca da superex-
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posição a que estariam submetidas ou de certa ingenuidade quanto à publi-
cização de informações pessoais. Dada a limitação de acesso a alguns perfis 
infantis, reafirmou-se a insuficiência de uma estratégia metodológica que se 
limitasse à observação sem a oportunidade de compartilhar as questões com 
as próprias crianças.

Assim, foi ficando claro que muito se revelaria em diálogo com elas, na 
possibilidade de não só observar o que fazem, mas também indagar, com-
partilhar questões, dúvidas, pensar junto. Buscava então uma forma de pes-
quisar sob uma perspectiva dialógica e alteritária, pautada em muitos dos 
pressupostos teóricos de Mikhail Bakhtin revisitados por Amorim (2004,  
p. 16) acerca de pesquisas que buscam um interlocutor, que visam ao encon-
tro e que problematizam a palavra do outro no texto. A partir da clareza 
destes três objetivos fundantes para a pesquisa – buscar, encontrar e analisar 
– que se consolidou a construção metodológica. Mas então, como dialogar 
com as crianças? Como se dariam essa busca e esse encontro?

Uma alternativa seria observá-las in loco, com computadores à disposi-
ção para que os usos espontâneos dessem visibilidade a questões imbricadas 
naquilo que se deseja investigar. No caso específico desta pesquisa, algumas 
possibilidades foram consideradas, como a ida a lan houses ou mesmo a reu-
nião de crianças em espaços privados, como residências (das crianças ou de 
pessoas ligadas à pesquisa). Entretanto, esses caminhos possíveis logo de-
monstraram suas fragilidades. Nas lan houses possivelmente os usos de si-
tes proibidos para crianças seriam bloqueados a fim de preservar usuários 
e proprietários dos estabelecimentos; e a proposta de pesquisar em espaços 
privados mostrava-se, em um primeiro momento, invasiva, já que a intenção 
primeira era buscar crianças a partir de indicações de terceiros, o que impli-
caria em todo um processo de construção de intimidade e confiança com as 
crianças e seus responsáveis.

Essas estratégias também demonstravam o quanto estive, durante parte 
do processo de pesquisa, presa a uma ideia de lugar fixa e física que, neste 
caso, soava como contraditória a toda a dinâmica que se instaura social e cul-
turalmente no contexto da cibercultura. Todo este percurso metodológico 
e toda reflexão instaurada foram evidenciando, pouco a pouco, que o lugar 
da minha pesquisa é o ciberespaço. É nele que preciso encontrar as crianças. 
Observar as crianças em rede é observá-las in loco.

Assim, a pesquisa de campo foi sistematizada nos próprios sites eleitos 
como plataformas para a investigação, o Orkut e o Facebook, numa moda-
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lidade que aqui será chamada, por enquanto, de pesquisa em rede. A ideia 
principal foi utilizar as ferramentas disponíveis nos dois sites e seus usos 
possíveis, principalmente os chats, para desencadear conversas com as crian-
ças que permitiram colocar em discussão sua relação com as redes sociais.

Em virtude de toda discussão que permeia intimidade e estranhamento 
nas pesquisas em Ciências Humanas e nesta pesquisa em especial, dados os 
diferentes modos de pertença ao campo, os critérios de escolha das crianças 
foram se delineando. Em busca de se lançar à novidade de uma relação que 
pudesse se iniciar em rede, através do contato pelos próprios sites eleitos 
para a pesquisa, elencou-se como prerrogativa selecionar crianças que eu 
ainda não conhecesse, preferencialmente indicadas por pessoas do meu con-
vívio social. Como construir uma relação de pesquisa dentro de uma relação 
que nasce na rede?

Propunha como condição, em um primeiro momento, que fossem indi-
cadas crianças que usavam o Orkut e/ou o Facebook com autonomia e ti-
vessem a menor idade possível, uma vez que o domínio e a compreensão das 
crianças em fase de alfabetização sobre a internet, de maneira geral, aponta-
vam para uma relação interessante de ser explorada na pesquisa.

Assim, contatos com pessoas das minhas redes particulares foram feitos; 
todos diziam conhecer crianças que usavam muito a internet e sites de redes 
sociais. Alguns nomes foram repassados e dei início às solicitações para que 
me adicionassem em seus perfis. O retorno destes primeiros contatos foi 
frustrante, mas extremamente fértil para formulação de hipóteses e análises. 
Deste primeiro grupo de 14 crianças, apenas três responderam: dois meninos 
disseram não ter interesse em participar da pesquisa, mas me aceitaram em 
suas listas de contatos; uma menina, G., 10 anos, respondeu prontamente e 
se tornou uma peça-chave no processo, pois é uma das crianças que compõe 
o grupo com quem se realizou a pesquisa em rede. Após muitos contatos, 
o grupo consolidou-se com cinco crianças entre oito e 12 anos com quem 
mantive conversas constantes através dos chats, além de observações diárias 
de seus perfis e postagens.

Entretanto, neste texto, pretende-se destacar alguns pontos fundamen-
tais que surgiram como questões teórico-metodológicas a partir, exclusi-
vamente, do contato com G. Por um lado, é possível que a fertilidade de 
nossas conversas tenha se dado pelo fato de termos construído uma relação 
exclusivamente on-line. Por outro, a intensidade de nossa relação pode estar 
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associada à frequência maior com que a menina fica disponível nos chats se 
comparada às outras crianças.

os nós na Pesquisa em rede

Ao destacarem a netnografia como ferramenta metodológica do campo 
da Comunicação Digital, Amaral et alli (2008) apontam como vantagem de 
pesquisas que se realizam no ciberespaço a economia de tempo e dinheiro 
– uma vez que se dispensa o deslocamento físico e o contato presencial –  
e a criação de dados on-line, já que as interações podem se dar em forma de 
texto. Consideram, ainda, serem menos invasivas, pois o pesquisador pode se 
comportar como se estivesse a observar em uma janela, fora de um espaço fa-
bricado para a pesquisa em que sua presença física pudesse interferir direta-
mente no processo. Por outro lado, reconhecem como fragilidade a perda de 
movimentos gestuais capturáveis em contatos presenciais. Proponho, então, 
uma análise desses aspectos no intuito de problematizá-los sem pretender 
tecer comparações entre metodologias on-line e face a face.

Primeiramente, é preciso pontuar que nas pesquisas on-line o campo está 
no ciberespaço. Neste sentido, o pesquisador trabalha na tensão entre os 
limites e a abrangência que esta fluidez lhe impõe. Prescindir do contato 
físico e presencial não representa, necessariamente, um aspecto facilitador 
para a investigação, uma vez que muitos outros atravessamentos compõem 
o cenário da pesquisa. No caso específico da tese, objetivou-se manter con-
tato com o mesmo grupo de crianças, a fim de aprofundar as questões com 
aqueles que as suscitaram. Entretanto, isto requer um mínimo de fixidez que 
nem sempre as especificidades das relações on-line podem garantir. O perfil 
pode ser excluído; a criança pode perder o interesse pela pesquisa e bloquear 
a pesquisadora de sua rede de contatos; a qualidade da conexão interfere na 
dinâmica dos diálogos. Será que a conexão caiu ou a criança ficou off-line 
para mim porque quis?

Se por um lado o pesquisador enfrenta limites como estes, há também 
que criá-los em função das proporções que a pesquisa pode tomar caso não 
se delimitem aspectos relacionados às observações e interações. Neste caso 
específico em que os focos são os usos e relações estabelecidas em dois sites, 
me deparei, em um primeiro momento, com o que Rocha e Montardo (2005) 
apontam como engajamento intermitente, visto que os perfis das crianças e 
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suas atualizações podem ser acessados a qualquer hora, de qualquer lugar, 
assim como as oportunidades de encontrá-las on-line pareciam derradeiras, 
levando-me a interromper qualquer atividade que estivesse fazendo para me 
dedicar à pesquisa. Como medir a intensidade do mergulho em campo quan-
do ele está a um clique de distância? Mais: como mergulhar sem se afogar?

É certo que o próprio processo em campo foi apontando para a neces-
sidade de administrar o tempo destinado à pesquisa e, por este motivo, em 
determinada fase da pesquisa, as conversas com as crianças foram evitadas. 
Era preciso, naquele momento, suspender a produção de dados de pesqui-
sa. Entretanto, mantive as práticas de observação e arquivamento de dados 
importantes, bem como iniciativas de contato assíncrono no intuito de não 
perder o vínculo construído, caso fosse necessário retornar ao campo.

Este arquivamento diz respeito ao outro aspecto levantado pelas autoras 
sobre a criação de dados on-line. De fato, há uma praticidade na tarefa de 
coleta e armazenamento de dados que se dá pela internet. Informações re-
levantes podem ser salvas em formato de imagem a partir do recurso “print 
screen”, enriquecendo o texto da pesquisa enquanto ilustração, e as próprias 
conversas com as crianças podem ser armazenadas já em forma de diálogo, 
o que facilita o processo de organização do material de campo. É possível 
categorizar o material em pastas e, quando necessário, ordená-lo por data de 
modificação ou por nome, o que viabiliza o acesso a determinados conteú-
dos de forma ágil e precisa.

Entretanto, algumas questões éticas se colocam; a primeira com respeito 
à publicização de informações contidas nos perfis das crianças. Uma vez adi-
cionada à lista de contatos dos pesquisados, tenho acesso a postagens, fotos, 
vídeos e outras informações que nem sempre estão “abertas” a quem quer 
que visite o site. Ainda que se adotem pseudônimos para proteger as crian-
ças, tem se reafirmado a importância de tornar clara para elas a intenção de 
conversar e fazer parte de suas redes devido à atividade de pesquisa.

Em relação ao registro imediato das conversas por chat, há que se definir 
como apresentá-las no texto da pesquisa. Em transcrições convencionais de 
situações de pesquisas presenciais, o pesquisador opta por limpar ou não o 
texto de possíveis erros ortográficos cometidos na especificidade da lingua-
gem oral. Os diálogos via chat também exigem do pesquisador uma tomada 
de posição em relação a isto: manter os diálogos com as marcas das especi-
ficidades da linguagem escrita na internet ou arrumar o texto de maneira 
a preservar seus autores (incluo nesta análise pesquisador e pesquisados).  
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A linguagem escrita na internet carrega pistas que podem ser aniquiladas 
com essa opção de “limpar” os textos, já que se perde a espontaneidade da es-
crita, o ritmo da conversa via chat, entre outras particularidades. Por isto, os 
diálogos são apresentados neste texto tal como foram produzidos, buscando 
posicionar o leitor o mais próximo possível do campo.

Por último, sobre apontar que pesquisas on-line estão livres da interfe-
rência da presença física do pesquisador, é preciso questionar. Ainda que as 
autoras tenham partido do pressuposto de pesquisas que lidam apenas com 
a observação, cabe problematizar este desejo de naturalidade no contexto da 
pesquisa. Além disso, não é correto afirmar que nas redes sociais se trata de 
uma coexistência? Nossa presença não está lá, de alguma maneira, marcada?

À medida que se trabalha sob uma concepção dialógica deste processo 
de produção do conhecimento, os pesquisados estão cientes de participarem 
de uma pesquisa. No caso das crianças, ainda que não possam dimensionar 
o que está em jogo, sabem que falam com/para alguém que ocupa um lugar 
específico na relação construída – um lugar de adulto e de pesquisador; para 
alguns, mais a condição de professora da escola.

Tomando como pressuposto a prerrogativa bakhtiniana de que o Outro 
habita o interior de todo discurso, reitero que não há desejo de naturalidade 
ou neutralidade na pesquisa. O conhecimento que ali se produz é atravessa-
do por essa relação criada entre mim e as crianças, entendendo-a como cons-
titutiva da pesquisa, mesmo que pautada apenas nas observações solitárias já 
mencionadas em caráter de hipótese, pois a existência de alguém nos sites de 
relacionamento é dada por todos aqueles que estão na sua lista de contatos.

Ainda com Bakhtin (2010), mas pensando especificamente a linguagem 
e o caráter social dos discursos, vale problematizar: como identificar a situ-
ação extraverbal engendrada nos discursos das crianças em suas postagens 
nos sites de redes sociais e no uso dos chats? Como dar conta do extraverbal 
no campo das relações virtuais? Como o dito pode se relacionar com o não 
dito sem o contato face a face?

Neste aspecto, Donath (1999) apud Recuero (2009) pode oferecer alter-
nativas de compreensão ao sustentar que, pela internet, dada a ausência de 
informações que geralmente permeia a comunicação presencial (entendo, 
com Bakhtin, que se trata dos aspectos extraverbais), as pessoas são julga-
das e percebidas por suas palavras. Com isso, o emprego da palavra parece 
dotar-se de maior importância em relação ao emprego no discurso verbal 
e outros dispositivos parecem acrescer ao discurso informações relevantes 



Crianças e redes sociais 373

que possam legitimar a construção de um ator social no ciberespaço. O autor 
exemplifica com o uso de fotos dos rostos, informações que gerem individu-
alidade e empatia e que anulem o anonimato e possibilitem a estruturação 
da interação social virtual.

Nesse sentido, é interessante observar como algumas crianças lançam 
mão de recursos possíveis na internet para irem além do que as palavras po-
dem expressar, como o uso de emoticons, sinais de pontuação excessivos ou 
outros recursos que se colocam à interpretação do interlocutor.

Seguindo a problematização dos desafios que se instauraram com a pes-
quisa em rede, destaco alguns pontos para debate a partir do contato que 
foi estabelecido com G., inicialmente pelo Orkut e, meses depois, pelo Face-
book também.

“quem é você?” ou sobre como se formam  
as redes infantis

A menina me aceitou de pronto em sua rede do Orkut, mas demonstrava 
através de scraps muita curiosidade em saber quem eu era e de onde a conhe-
cia, mesmo que já tivesse mencionado o nome da pessoa que me havia feito 
a indicação.

Isto me faz levantar uma hipótese sobre a constituição das redes de ami-
gos dos sites de redes sociais. Alguns autores, como Dal Bello (2009), chamam 
a atenção para o status que se confere a alguém em função da quantidade de 
pessoas que acumula em suas listas de contatos, teoricamente levando a crer 
que se trata de alguém muito querido e famoso. No entanto, a não aceitação 
da minha solicitação por grande parte das crianças com quem entrei em con-
tato, bem como a preocupação de G. em identificar quem era eu, me levam 
a pensar que as crianças não seguem autômatas essa lógica de acumular sem 
se importar com quem seja.

G.: Me diz vc ja foi minha prof

Pesquisadora: Ahhh... eu nunca fui sua professora... eu sou amiga da (nome de 
uma pessoa), vc conhece, ela está na sua lista de contatos do Orkut...

G.: Sim ela foi minha prof no jardim
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Pesquisadora: Então... ela é minha amiga. E eu pedi pra ela me indicar algu-
mas crianças do orkut pra eu conversar pelo bate-papo sobre a internet, sobre 
o orkut...

G.: Então vamos converça fala oque vc quer fala

Não levou muito tempo até que conseguimos nos encontrar no chat do 
mesmo site e, a partir daí, mantivemos contato intenso e precioso para a con-
tinuidade desta proposta de pesquisa on-line, que se mostrou fértil a partir 
dos diálogos desencadeados com esta criança. “Posso te chamar de tia?”: sobre 
a relação crianças e adultos na pesquisa em rede.

que tipo de relação se instaura entre crianças e adulto no contexto de 
uma pesquisa? Esta pergunta se renova a cada abordagem de pesquisa com 
crianças. Na escola, o adulto pesquisador pode carregar a imagem de profes-
sor. Na pesquisa em questão, o tema da amizade pode ser aprofundado em 
função da forma como os próprios sites de redes sociais definem a relação 
que se estabelece em rede. Mas o que merece destaque aqui foi o pedido 
de G. para que me chamasse de tia. É certo que a nossa mediadora foi uma 
amiga que já foi professora da menina e isto, como mostram as perguntas a 
seguir, podem tê-la conduzido a me associar à escola.

G.: Eu posso te chamar de tia de tia

Pesquisadora: Pode, vc que sabe

G.: Tia posso te ajudar com essa pesquisa??????????????????/

Pesquisadora: Vc já está ajudando muuuuito com as nossas conversas!! Estou 
aprendendo muito com vc!

G.: Atha

Pesquisadora: Por que vc sentiu vontade de me chamar de tia?

G.: Pq eu so carinhosa e vc tbm]

Pesquisadora: Que?

G.: Pq eu so carinhosa e vc tbm e
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O que se questiona, de certo modo, é pensar numa espécie de aprisiona-
mento da relação entre crianças e adultos na relação alunos e professores. 
que outras relações são criadas entre pesquisadores e pesquisados no con-
texto das pesquisas com crianças? E nas redes sociais, como se configuram 
essas relações quando pesquisador e pesquisados têm acesso a dados pessoais 
um do outro? Como recolocar intimidade e estranhamento no contexto das 
pesquisas em rede?

“qualquer coisa me liga... depois apaga esse scrap”: sobre 
os limites do ciberespaço

O envolvimento afetivo era bem notório a cada conversa com G. pelo 
chat. Percebia que a menina gostaria de aprofundar a nossa relação, fazendo 
perguntas sobre onde ficam meu trabalho, minha casa, com quem eu mora-
va, entre outras. Até que chegou a me enviar seu telefone pelo scrap e a pedir 
o meu também. Ela escreve: segunda sexta 13 00 sabado 07 08 porai quaquer 
coisa me liga de pois apaga eese escrep meu numero 7526 –xxxx.

G.: Me da seu numero de cel

Pesquisadora: Ah, quando vc falou que elas não mandavam mais scraps pra vc, 
achei que elas nem usavam mais o Orkut, mas pelo visto usam, né?

G.: si Me da seu cel

Pesquisadora: Pra que vc quer meu celular?

G.: Por que ano que vem eu vo pro ginazo ai esse ano vai ter formatura e eu quero 
que vc va

Pesquisadora: Ah, que legal! Mas vc não acha que dá pra convidar por aqui?

[minutos depois] Hein???

G.: Não por que eu posso nãe ta mechendo mas por que vc ta anciosa

Pesquisadora: Eu não to ansiosa não... é pq a minha pesquisa tá começando pelo 
bate- papo mesmo... não pensei em ter outros tipos de contatos com as crianças, 
entendeu? Por isso estou te perguntando pra que vc quer...

G.: Atha
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Ainda que seja compreensível o desejo de que eu fosse, de fato, convida-
da, a análise que faço é de que as possibilidades de comunicação do ciberes-
paço não lhe pareciam suficientes. Apesar de termos recursos nos chats que 
se assemelham a ligações telefônicas, sendo inclusive possível enviar ima-
gens simultâneas, a menina parecia confiar mais no telefone. Mas ela não é 
uma nativa digital?!

“não quero magoar ninguém” ou sobre os desvios infantis 
na pesquisa

O último ponto a ser destacado da relação entre mim e G. diz respeito às 
formas de abordar e conduzir a pesquisa on-line com as crianças. Reavaliando 
o percurso até aqui, evidencia-se a minha ansiedade em lançar questões para 
as crianças no intuito de aproveitar ao máximo a oportunidade do encontro 
on-line, tornando as conversas um verdadeiro bombardeio de perguntas.

G.: Porque vc me faz tanta pergunta

Pesquisadora: Eu te faço perguntas porque eu faço uma pesquisa sobre como as 
crianças usam o Orkut e o Facebook, lembra??

Eu te conheci porque a Flávia me indicou algumas crianças que tinham Orkut, 
lembra disso?

G.: Lenbro eu ia ti dizer algo mas deixa

Pesquisadora: Então... eu preciso te fazer perguntas para entender como você 
usa esses sites

Pode dizer!

G.: Deixa não quero magoar ninguém

Pesquisadora: agora fiquei curiosa 

G.: Kkkkkkkkkkkkkkkk

Pesquisadora: Vc tá preocupada se vai me magoar?

G.: Sim
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Pesquisadora: Mas eu quero saber o que vc pensa, o que vc sente... se vc quiser me 
dizer alguma coisa, pode falar, eu preciso saber a sua opinião

G.: Ta vou diser não quero que pare de falar comigo acho chato vc me pergunta 
essas coisas

Pesquisadora: Não tem problema! eu não vou parar de falar com vc por isso...

G.: Kkkkkkkkkkkkkk pq

Pesquisadora: Acho que vc pode ter razão de estar chato pq eu pergunto muitas 
coisas e vc não tem tempo de falar as suas coisas, é isso?

G.: E

Pesquisadora: Então tudo bem... eu tb estou aqui para ouvir vc... vamos lá, fala 
alguma coisa comigo!

G.: Perai to ocupada

Pesquisadora: Tá

G.: Como vc bota eses rostinho [Referindo-se aos emoticons que eu usava]

Pesquisadora: Você digita as carinhas com pontos, parênteses e traços e o face-
book transforma em carinhas... vc sabe fazer as carinhas usando o teclado?

G.: ..) Não sei como

Pesquisadora: Quer que eu te ensine? eu sei algumas...

G.: Sim

A partir daí, pude ensiná-la a fazer coisas, me colocando numa posição 
muito mais interessante do que antes. Trocamos conhecimentos sobre a in-
serção dos “rostinhos” no chat e, em outros encontros, eu esperava que os 
assuntos surgissem ou a convidava para jogar on-line, pois sabia que ela gos-
tava.

É neste ponto que o pesquisador se coloca na condição de quem constrói 
a pesquisa junto com seus interlocutores. Neste caso, a pista veio da since-
ridade da criança. Ficou claro neste dia que o que fazia, até ali, era trans-
por para a internet as estratégias presenciais de entrevistar crianças, num  
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movimento de perguntas, respostas e novas perguntas que não estava inte-
ressante para a menina, incorrendo num equívoco sério sinalizado por Ama-
ral, Viana e Natal. (2008) As autoras discordam de uma definição original de 
netnografia cunhada por um grupo de pesquisadores norte-americanos que 
defendiam a preservação dos detalhes de uma observação em campo etno-
gráfico usando o meio eletrônico. As autoras ressaltam que devem ser con-
sideradas as dinâmicas comunicacionais em cada caso específico, mas esta 
compreensão só foi possível quando me deparei com a queixa da menina. 
Só então me dei conta de que a pesquisa não se caracteriza por entrevistar 
crianças on-line, mas sim vivenciar com elas os usos que fazem do Orkut e no 
Facebook, complexificando ainda mais a imersão no ciberespaço de inspira-
ção etnográfica.

considerações finais

Neste texto buscou-se apresentar uma experiência de pesquisa em rede 
com crianças a partir do uso de chats e observações constantes de seus perfis 
em sites de redes sociais. Algumas tensões que emergiram no contexto da 
pesquisa foram aqui analisadas em diálogo com produções teóricas afins, en-
tendendo que a riqueza desta discussão reside nos desafios que a permeiam, 
alimentam e enriquecem o debate acerca da produção de conhecimento no 
âmbito da cibercultura.

Fluidez, fugacidade, obsolescência, liquidez, mobilidade, flexibilidade, 
inquietude. Marcas da contemporaneidade, marcas de um tempo e de tudo 
que se produz nele. É certo que em meio a este processo, muitas vezes fugi-
dio, a escrita de uma tese, e mesmo deste artigo, oferece a fixidez que enco-
raja o diálogo.

Diz Agambem (2009, p. 72): o contemporâneo é aquele que “está a altura 
de transformar o tempo, colocá-lo em relação com os outros tempos, de nele 
ler de modo inédito a história, de ‘citá-la’ segundo uma necessidade que não 
provém de maneira nenhuma do seu arbítrio, mas de uma exigência a qual 
ele não pode responder”. É com este propósito que prossigo. Se há que per-
ceber o escuro do presente, que as crianças guiem meu olhar.
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Pesquisa em educaÇÃo em temPos de 
cibercultura:
possibilidades (qualitativas?) na exploração de 
grandes corpora

Miriam Leite 
Cláudia Freitas

introdução

Não é preciso ser especialista em Educação para saber que se lida, nesse cam-
po, com questões que se colocam em larga escala: segundo o Censo Escolar 
da Educação Básica, em 2013, registraram-se 50,04 milhões de matrículas nas 
redes pública e privada do país. (BRASIL, 2014) Por outro lado, tampouco é 
necessária maior expertise para se ponderar que o microcosmo da Educação 
também precisa ser considerado, tanto pela pesquisa acadêmica, quanto pe-
las políticas públicas. A abstração dos mais de 50 milhões de matrículas se 
traduz em vida vivida, quando cada uma delas ganha nome e sobrenome e 
impõe a singularidade da sua localização geográfico-cultural, história fami-
liar, deficiência física ou mental etc. Interessam, portanto, para a pesquisa 
em Educação, os estudos qualitativos que focalizam tais contingências, mas 
também investigações e reflexões que operem com dados massivos que, por 
certo, são do mesmo modo pertinentes a esse campo. 
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Entretanto, polêmicas em torno das abordagens quantitativas, que mar-
caram a pesquisa acadêmica, sobretudo, nas décadas de 1980 e 1990, parecem 
ainda repercutir na Educação, observando-se pouco desenvolvimento de es-
tudos em larga escala,1 o que inclui a restrição de pesquisas com grandes 
volumes de texto organizados em corpora.

Diante da consolidação da cibercultura, em que se configura vertiginosa 
multiplicação da produção e da facilitação do acesso a todo tipo de acervo 
textual, as possibilidades de pesquisa em Educação com esse tipo de foca-
lização são ampliadas e diversificadas, e julgamos que vale problematizar 
o quadro ainda atual de resistência a pesquisas com acervos empíricos de 
larga escala. Afinal, os desenvolvimentos tecnológicos que permitiram a dis-
ponibilização de um quantitativo informacional inédito na história da hu-
manidade também possibilitaram a criação de ferramentas que viabilizam 
abordagens inovadoras.

Neste artigo, discutimos uma questão de ordem metodológica que se co-
loca no contexto da cibercultura: o uso de corpora na pesquisa em Educação. 
Com esse propósito, apresentamos o corpus Blogs SME/RJ (LEITE, 2014), 
para argumentar pela pertinência da utilização de ferramentas de gerencia-
mento e exploração de corpus, como o Corpógrafo (MAIA; SARMENTO; 
SANTOS, 2005), como auxiliares poderosos do pesquisador na exploração 
do conteúdo de grandes acervos textuais. Trazemos ainda o estudo desen-
volvido a partir da análise dos corpora Apostilas SME/RJ Cienc e Apostilas 
SME/RJ Mat (ROMÃO; LEITE, 2014), como exemplo das especificidades da 

1 Em recente levantamento realizado a partir da revisão de periódicos publicados em língua por-
tuguesa classificados nas faixas A1 e A2 do sistema Qualis/CAPES (http://qualis.capes.gov.br/) 
da área da Educação, constatou-se visível crescimento de estudos estatísticos, porém, apenas 
em viés neotecnicista. Não se trata de análises de corpora textuais de grande extensão, mas, sim, 
de pesquisas em torno dos resultados das avaliações de rendimento escolar em larga escala. 
Entende-se aqui “neotecnicismo” como uma nomeação genérica para perspectivas educacio-
nais que se caracterizam pelas seguintes marcas: “gestão da vida escolar segundo parâmetros 
da organização empresarial, com mais profissionais da área da economia e da administração do 
que educadores atuando no seu planejamento e decisão; centralização das atividades de plane-
jamento pedagógico e alto controle do trabalho docente; concepção de qualidade educacional 
mensurável em parâmetros estatísticos provenientes de testagem externa à escola, em provas 
com questões objetivas e padronizadas, em geral restritas às disciplinas de Língua Portuguesa 
e Matemática; criação de sistema de recompensas para o profissional da educação segundo de-
sempenho dos seus alunos nas avaliações em larga escala, mas também na aprovação na escola; 
parceria público-privada; atenção às estratégias de marketing na gestão da rede”. (LEITE, no pre-
lo, 2013)
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pesquisa no campo educacional. Em conclusão, lembramos que a cibercultu-
ra é aberta por definição e assinalamos a necessidade de aproximação entre 
Educação, Estudos da Linguagem e Linguística Computacional, não apenas 
para evitar uma apropriação ingênua de tais recursos, como também para 
criar possibilidades de afetar o seu desenvolvimento.

resistências e Potencialidades

Concordando com Gatti (2004), percebemos que é bastante difundido no 
meio acadêmico da Educação brasileira o entendimento de que, até o perío-
do de redemocratização política no país, predominavam as pesquisas quan-
titativas de viés tecnicista e fundamentação positivista. De fato, em publica-
ção de 1986 que teve grande circulação no campo da Educação – Pesquisa em 
Educação: abordagens qualitativas (LÜDKE; ANDRÉ, 2011) – anuncia-se, já 
na contracapa: “A pesquisa em educação encontra-se atualmente em fase de 
grande evolução, ampliando seu foco de interesse e métodos para além dos 
estudos tradicionais do tipo survey ou experimental, que constituíram suas 
mais fortes inclinações durante as últimas três ou quatro décadas”. 

Entretanto, Gatti (2004) cita estudos que apontam que a pesquisa em 
Educação era bastante limitada até então e que, nesse universo restrito, ape-
nas 29% operavam com dados quantitativos. Mas o que se observa é que, com 
ou sem respaldo empírico, difundiu-se, no campo educacional, robusto pre-
conceito contrário aos estudos quantitativos, o que leva a autora a constatar 
quadro semelhante, passada quase uma década da publicação deste último 
artigo citado: “tudo o que vem a partir de abordagens ‘qualitativas’ é bom; o 
que vem de abordagens ‘quantitativas’ é mau”. (GATTI, 2012, p. 30)

Dificulta-se, assim, a construção de uma crítica mais consistente que 
permita uma identificação menos apaixonada dos limites e potencialidades 
da pesquisa com dados massivos. Desse modo, percebe-se a ausência de pes-
quisadores da Educação quando se desenvolvem tais estudos, que são, com 
frequência, realizados por profissionais de outras áreas, como especialistas 
em informática, economistas, administradores de empresas. 

Contudo, muitas já foram as vozes da academia que se mobilizaram para 
matizar tal entendimento e argumentar contrariamente ao reducionismo 
da antagonização apriorística qualitativo/quantitativo. Brandão (2002), por 



PESQUISA E MOBILIDADE NA CIBERCULTURA384

exemplo, em texto que já conta com mais de 10 anos de publicação, argu-
menta que:

A incomensurabilidade das práticas sociais não significa, no entanto, que 
não se possa e deva tentar aproximações quantitativas dos fenômenos. 
Portanto, os antagonismos quantitativo/qualitativo, assim como micro/
macrossocial são improcedentes; informações e dados objetivos, assim 
como depoimentos e entrevistas em profundidade podem ser produzidos 
em perspectiva positivista; sem uma conceituação prévia e uma reconstru-
ção a posteriori, nenhum material de pesquisa escapa à superficialidade do 
mau jornalismo. (BRANDÃO, 2002, p. 28-29) 

Ou seja, a associação apriorística entre o trabalho acadêmico com base em 
dados empíricos de larga escala e abordagens homogeneizadoras e simplistas 
dos contextos sociais focalizados pela pesquisa em Educação não se sustenta. 
O reconhecimento da irrepetibilidade do acontecimento social contingen-
te pode nos levar ao estudo do singular, mas também pode se beneficiar do 
olhar para um quantitativo ampliado de casos singulares.

Santos (2014, p. 196) faz outra ponderação que julgamos de ainda maior 
interesse para esta discussão: “a dicotomia entre qualitativo e quantitativo é 
uma falsa questão, porque é preciso atribuir qualidades para se poder contar, 
ou ter pelo menos uma ideia de magnitude”. Concordamos e destacamos: 
além de falsa, é perigosa, pois reafirma a suposta neutralidade dos números. 
O reconhecimento dos aspectos qualitativos de todo ato de quantificação 
em pesquisa é fundamental para a desnaturalização das categorias em ope-
racionalização.

Propomos, então, com base nos recursos eletrônicos hoje disponíveis, 
a busca por uma abordagem qualitativa de dados textuais de larga escala 
na pesquisa em Educação. Em outras palavras, tentamos desenvolver uma 
leitura desse tipo de acervo textual por meio das novas tecnologias, em uma 
perspectiva reconfigurada segundo as especificidades da pesquisa do campo 
educacional.

De fato, a crescente disponibilização de documentos de interesse para 
a pesquisa em Educação, sobretudo por meio da internet, impõe urgência 
na superação desses preconceitos e dificuldades. Documentos públicos, le-
gislação, textos teóricos e literários, registros etnográficos (de observações 
de campo, fílmicas, televisivas, de redes sociais e outros espaços virtuais de 
publicação e interação social), transcrições de entrevistas e matérias jor-
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nalísticas são apenas alguns exemplos dos textos que podem interessar ao 
pesquisador da Educação. Até o momento, predomina a abordagem manual 
dessa empiria, o que obviamente limita o escopo dos estudos desenvolvidos. 

Para argumentar pela pertinência do acesso à integralidade dos corpora 
cuja extensão compromete a possibilidade do seu processamento por meio 
da leitura convencional, apresentamos, a seguir, o corpus Blogs SME/RJ, para 
compararmos os estudos desenvolvidos a partir de leitura amostral, com sua 
posterior abordagem digital, que possibilitou acesso à totalidade do corpus. 

leituras digitais 

O estudo que deu origem ao corpus Blogs SME/RJ foi desenvolvido no 
contexto da pesquisa “Diferença e desigualdade na educação escolar do jo-
vem adolescente: desconstruções, em que se indagava acerca dos sentidos de 
juventude e adolescência”, afirmados em contextos virtuais de publicização 
de atividades escolares dos anos finais do ensino fundamental da rede públi-
ca municipal do Rio de Janeiro. Tendo-se constatado, em estudo anterior, o 
estímulo, por parte da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro/
SME-RJ, à utilização dos recursos digitais de comunicação contemporâne-
os, supusemos que os blogs das escolas municipais cariocas que atendem aos 
anos finais do ensino fundamental poderiam conter registros relevantes re-
lativamente às identificações desses estudantes. Por meio do portal RioEdu-
ca (www.rioeduca.net), organizado pela SME-RJ e responsável pela disponi-
bilização dos blogs das escolas e de professores da sua rede de ensino, foram 
selecionados aqueles relativos aos anos finais do ensino fundamental, que 
atendem à faixa etária priorizada em nossos estudos.

Chegou-se, então, a um conjunto de 160 blogs, ativos entre janeiro de 
2009 – início da gestão da SME/RJ que promoveu a criação e desenvolvimen-
to desses blogs – e novembro de 2013, quando se realizou a pesquisa. Destes, 
100 eram blogs de escolas, 14, de projetos específicos, 30, de professores, um, 
da 5ª Coordenadoria Regional de Educação/CRE.2

Devido ao grande volume de documentos compilados, a leitura inicial 
desse material teve de se restringir ao quantitativo possível na abordagem 
convencional: foram selecionados 20 blogs, incluindo blogs de escolas, de 
professores e de projetos específicos, de todas as 11 coordenadorias regio-
nais de Educação. Foi feita a leitura extensiva de todas as postagens, comen-

2 Subdivisão administrativo-regional da SME/RJ.
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tários e da seção “quem somos”, buscando destacar registros de interesse 
para a pesquisa. 

Não foram localizados registros significativos de atenção à juventude e 
adolescência, focos da pesquisa. Predominava a postagem de fotos que pou-
co contavam sobre a identificação atribuída aos estudantes adolescentes nos 
contextos retratados. Havia muitas imagens de atividades esportivas, for-
maturas, exposições de trabalhos ou mesmo dos “aniversariantes do mês”, 
como na reprodução que se segue. As imagens eram postadas com poucas 
informações que esclarecessem sobre seu desenvolvimento e propósitos, e 
quase sempre não se seguiam comentários. Entendeu-se então que o estu-
do confirmava as conclusões de outras pesquisas: os anos finais do ensino 
fundamental geralmente não têm sido atendidos em suas especificidades3 –  
entre a escolarização da infância nos anos iniciais do ensino fundamental e a 
profissionalização e/ou preparação para o ingresso na universidade, que têm 
lugar no ensino médio, a educação escolar do estudante adolescente no en-
sino fundamental parecia não estar recebendo a devida atenção em políticas 
públicas ou nas práticas escolares cotidianas. Mas questionou-se também 
a pertinência dessa empiria – blogs disponibilizados no portal Rio Educa –, 
que pareceu ser de interesse bastante restrito.

figura 1 – Blog 1

Fonte: CIEP (2012)4

3 Como, por exemplo, em Davis et al, 2013.

4 <http://cieptancredoneves.blogspot.com.br/>
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figura 2 – Blog 2

Fonte: Acelera III (2011) 5

Neste momento, o contato com as ferramentas para gerenciamento e 
manipulação de corpora eletrônicos apareceram como uma alternativa a ser 
investigada. Procedeu-se então à compilação de todo o conteúdo desses blo-
gs, de modo a serem processados por programas como o Corpógrafo. (MAIA; 
SARMENTO; SANTOS, 2005) O corpus assim construído contém todas 
as postagens e comentários dos 160 blogs, no período de janeiro de 2009 a 
novembro de 2013, além do conteúdo da seção “quem somos”, totalizando 
mais de 4 milhões de palavras.6

De início, entre os vários programas disponíveis, optou-se pela utiliza-
ção do Corpógrafo, por razões de ordem prática, mas que também tinham 
conteúdo político: a opção por um programa gratuito, de uso público e em 
língua portuguesa, não apenas facilitava o trabalho, como implicava posicio-
namento político de relevo, na medida em que fortalecia iniciativa em prol 
do acesso livre a recursos digitais, dados e metadados, e de resistência à he-
gemonia da língua inglesa nos ambientes virtuais. Contudo, traremos para 
este artigo os dados gerados pelo programa AntConc (gratuito, de proprie-
dade privada, em língua inglesa), posto que, em 2014, o acesso ao Corpógrafo 

5 <http://aceleraleonelazevedo.blogspot.com.br/>

6 A documentação completa e o corpus estão em www.ddeej.com.
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tornou-se cada vez mais irregular, dadas as limitações de financiamento por 
que passa a Linguateca (www.linguateca.pt), projeto maior em que se insere 
o Corpógrafo.

Na compilação dos conteúdos dos blogs, as fotos foram substituídas pela 
palavra “foto” e os vídeos, pela palavra “vídeo”. Ao ordenarmos as palavras 
pela sua frequência, como se vê na Figura 3, a palavra “foto” despontou como 
das mais recorrentes. Pareciam se confirmar, desse modo, as conclusões a 
que se havia chegado com a leitura exaustiva da amostra dos blogs em estudo. 

figura 3 – Copógrafo 1

Fonte: Linguateca ([2011?])

Entretanto, apesar de não terem sido localizadas em ocorrências signifi-
cativas quando da leitura inicial, palavras de óbvio interesse para a pesqui-
sa apareceram na ordenação da listagem de palavras por frequência. Assim, 
foi possível acessar 2.200 repetições das palavras “jovens/jovem”, 1.940 para 
“adolescentes/adolescente”, 270 para “juventude/juventudes”, 239 para “ado-
lescência”, o que evidenciou mais do que a pertinência dessa empiria: de-
monstrou uma riqueza inacessível sem o auxílio de recursos das tecnologias 
digitais. 

Não caberia aqui trazer todas as reflexões oportunizadas pela problema-
tização dessas palavras e seus contextos de enunciação. Analisando as linhas 
de concordância, pudemos concluir que, no Rio de Janeiro, não se confir-
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mava a tendência mais geral de não reconhecimento de especificidades dos 
anos finais do ensino fundamental. Pelo contrário, havia clara atenção dire-
cionada a essa faixa etária, com conteúdo político que valia problematizar. 
Por exemplo, constatou-se que, sob a expressão “protagonismo juvenil” e 
afins, desenvolviam-se atividades diversas que trabalhavam pela formação 
de uma juventude cuja inserção social é pautada por uma perspectiva indi-
vidualista e neoliberal. A partir deste achado, invisível na leitura parcial dos 
blogs, foi concebido novo projeto de pesquisa,7 orientado à discussão de tais 
opções de formação escolar pública dos jovens adolescentes. 

Muitas vezes, no entanto, palavras com uma única ocorrência podem ter 
valor para a pesquisa. Nesse caso, o acesso digital à integralidade dos textos 
torna-se ainda mais produtivo, como se argumenta na próxima seção, a par-
tir das conclusões do estudo dos corpora Apostilas SME/RJ Cienc e Apostilas 
SME/RJ Mat. (ROMÃO; LEITE, 2014) 

quando a ausência cria sentido

Também no contexto da pesquisa “Diferença e desigualdade na educação 
escolar do jovem adolescente: desconstruções”, Romão e Leite (2014) desen-
volveram estudo sobre as repetições e deslocamentos em torno dos sentidos 
do feminino, presentes nas apostilas distribuídas pela SME/RJ para os anos 
finais do ensino fundamental – sétimo, oitavo e nono ano – sob o nome “Ca-
dernos pedagógicos”. Trata-se de material didático amplamente utilizado na 
rede pública carioca, posto que seu conteúdo pauta as avaliações externas 
municipais e nacionais, condicionando rankings e respectivas recompensas 
materiais e subjetivas.

As apostilas dos quatro bimestres letivos de 2013 de todas as disciplinas 
ficaram disponíveis8 nesse período e foram organizadas, por disciplina, de 
modo a constituir corpora com a íntegra dos conteúdos dos Cadernos peda-
gógicos. Embora não tão extensos quanto em geral se apresentam, os corpora 
dos estudos linguísticos e sua exploração por meio das ferramentas espe-
cíficas (AntConc) evidenciou mais uma vez a potencialidade desse tipo de 
abordagem. 

7 Pesquisa “O grêmio e outros espaços-tempos de diálogo político na escola: possibilidades con-
temporâneas”, contemplada com financiamento pelo Edital Apoio à Melhoria do Ensino em Es-
colas da Rede Pública Sediadas no Estado do Rio de Janeiro – 2014.

8 <http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/material-pedagogico. Acesso em: 31 dez. 2013>
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Entendia-se, com base em proposições da teórica feminista Judith Butler 
(2008, 1997), que a identidade de gênero se constrói performativamente, isto 
é, não se constitui em decorrência de marcas biológicas, mas sim, pela cons-
tante e difusa repetição do que socialmente se concebe como característico 
de cada gênero. Interessavam, portanto, não apenas as passagens das aposti-
las em que a temática do gênero era explicitamente tratada, como também 
e, sobretudo, aquelas onde, de forma naturalizada, se reafirmavam e/ou se 
deslocavam os modos do feminino na nossa sociedade. Desse modo, a explo-
ração do material didático em toda a sua extensão parecia especialmente im-
portante. Destacamos, a seguir, duas das conclusões oportunizadas por essa 
abordagem, que entendemos exemplificar potencialidades de outra maneira 
de leitura de grandes acervos textuais na pesquisa do campo educacional.

O primeiro destaque diz respeito ao corpus de Ciências (Apostilas SME/
RJ Cienc). Na leitura exploratória dessas apostilas, chamou nossa atenção 
que as palavras “brasileira/brasileiras” tinham quase a mesma frequência de 
ocorrência que a sua variação no masculino, como se vê na Figura 4. No 
entanto, quando acessamos os contextos de enunciação dessas palavras, por 
meio da leitura das linhas de concordância, identificamos flagrante desi-
gualdade no valor político-cultural dessas referências.

Enquanto a expressão no feminino qualificava a população residente no 
país, espécies nativas e práticas culinárias, sua versão no masculino lembra-
va, na maior parte dos casos (sete ocorrências), feitos de cientistas. quanto a 
cientistas brasileiras, houve uma única referência.

A culinária brasileira é bem original e diversificada. (Caderno Pedagógico 
de Ciências, oitavo ano, segundo bimestre, 2013)

Faça uma pesquisa sobre a variedade de aves brasileiras e seus cantos dis-
tintos. (Caderno Pedagógico de Ciências, nono ano, quarto bimestre, 2013)

Foi a primeira brasileira a fazer o concurso para ser naturalista do Jardim 
Botânico e foi aprovada em 2º lugar. (Caderno Pedagógico de Ciências, 
sétimo ano, terceiro bimestre, 2013)

MICHAEL NICOLELIS (1961), médico, esse brasileiro é considerado um 
dos 20 maiores cientistas mundiais da atualidade. (Caderno Pedagógico de 
Ciências, oitavo ano, primeiro bimestre, 2013)

O brasileiro Santos Dumont realizou o primeiro voo com o 14 BIS. (Cader-
no Pedagógico de Ciências, nono ano, primeiro bimestre, 2013)
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A doença de Chagas afeta órgãos como o coração e os intestinos e foi des-
coberta pelo médico brasileiro em abril de 1909. (Caderno Pedagógico de 
Ciências, sétimo ano, segundo bimestre, 2013)

(RIO DE JANEIRO, 2013)

A leitura convencional das apostilas, no entanto, talvez ocultasse esta e 
outras que consideramos importantes reiterações da invisibilização da mu-
lher na Ciência. Observe-se que, na apostila do oitavo ano, encontra-se uma 
seção destinada a problematizar as relações de gênero, ali anunciadas como 
socialmente construídas. Julgamos possível que a explicitação da problemá-
tica do gênero se destacasse mais do que suas menções fora dos holofotes 
textuais ao longo da íntegra do material didático.

figura 4 – Corpógrafo 2

Fonte: Linguateca ([2011?]).
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figura 5 – Corpógrafo 3

Fonte: Linguateca ([2011?]).

figura 6 – Corpógrafo 4

Fonte: Linguateca ([2011]).
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figura 7 – Corpógrafo 5

Fonte: Linguateca ([2011]).

figura 8 – Corpógrafo 6

Fonte: Linguateca ([2011]).

Do mesmo modo, no corpus que reuniu as apostilas de Matemática, 
ocorrências singulares nos deram importantes pistas para se compreender 
o papel da educação escolar na perpetuação do sexismo na nossa sociedade. 
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Consultando a lista de palavras do corpus ordenadas por frequência, encon-
tramos, nas últimas posições, nomes próprios femininos e masculinos, e bus-
camos seu contexto de enunciação. 

figura 9 – Corpógrafo 7

Fonte: Linguateca ([2011]).

figura 10 – Corpógrafo 8

Fonte: Linguateca ([2011]).
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Descobrimos que, em geral, se tratava de personagens dos tradicionais 
problemas de Matemática, que reiteravam estereótipos masculinos e femi-
ninos. 

Miriam quer fazer um bolo grande, aumentando, proporcionalmente, a 
quantidade de ingredientes. (Cadernos Pedagógicos de Matemática, séti-
mo ano, quarto bimestre, 2013)

Em uma partida de videogame, Aurélio conseguiu 160 pontos em três roda-
das. (Cadernos Pedagógicos de Matemática, oitavo ano, segundo bimestre, 
2013) (RIO JANEIRO,  2013)

Concluímos, nesse estudo, pela importância da atenção às nomeações 
cotidianas do gênero, para além da sua discussão explícita e focalizada. Seu 
poder de naturalização é considerável, na medida em que, ao trazer tais afir-
mações de modo periférico ao tema central do texto, encontra um interlocu-
tor desprevenido, que tende a ponderar menos os enunciados a que se expõe, 
posto que não se colocam na direção primeira da sua atenção. Mas conclu-
ímos também que, para acessar essas repetições do dia a dia, é importante 
assegurar uma leitura mais abrangente e sistemática do que o possível manu-
almente. De fato, a leitura de textos de interesse para a pesquisa em Educa-
ção pode se beneficiar de abordagens que também levam em conta aspectos 
quantitativos do conteúdo, apropriando-se das ferramentas e utilizando-as 
de modo a enriquecer as formas tradicionais de análise.  

aProPriações: riscos, limites e PersPectivas

Para além do tratamento prioritariamente quantitativo oferecido pelo 
Corpógrafo e programas similares, a ampliação dos estudos que fazem uso 
de grandes corpora eletrônicos para áreas que não tematizam diretamente 
a linguagem já é uma realidade, como indica o crescimento do campo das 
Humanidades Digitais. Com respeito ao diálogo com o campo educacional, 
especificamente, finalizamos com algumas considerações acerca do que de-
nominamos como riscos, limites e perspectivas.

Sobre os riscos da pesquisa com corpus em Educação, destacamos que a 
prática da utilização de corpora eletrônicos não deve ser incorporada ingenu-
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amente, sem levar em conta discussões a que pode estar associada no campo 
da linguagem, dado o risco de fragilizá-la por incoerência teórica. 

Como exemplo, podemos citar o alinhamento a abordagens chamadas 
corpus-driven ou a abordagens corpus-based, que dizem respeito, sobretudo, 
ao papel atribuído ao corpus em sua relação com a teoria. 

Vale lembrar que, na Linguística, boa parte dos estudos sobre a linguagem 
se sustentava em dados provenientes de pelo menos uma das seguintes fon-
tes: intuição do falante; testes de aceitabilidade/usabilidade; entrevistas com 
informantes. Assim, o uso massivo de grandes corpora eletrônicos é saudado 
como recurso capaz de revolucionar o estudo e descrição da língua, quer pro-
pondo novos modelos, quer validando ou refinando modelos já existentes. 

Em geral, quando se usa o termo “corpus-driven” (guiado ou conduzido 
por corpus), assume-se o corpus como espaço que viabiliza uma observação 
neutra dos fatos da língua que, por sua vez, irá promover a criação de hipó-
teses. A língua é vista como um fenômeno probabilístico (e daí a relevân-
cia corpora grandes), cabendo à exploração com corpus, em última análise, a 
substituição ou revisão de teorias de linguagem, porque erguidas sobre bases 
inadequadas, ou estabelecimento de novas dimensões de descrição. 

Na visão chamada corpus-based, o corpus é o espaço para validação, refu-
tação ou refinamento de hipóteses prévias, de perguntas previamente for-
muladas. 

A essa diferente maneira de perceber o corpus, podem corresponder, 
também, diferentes posicionamentos com relação às possibilidades do fazer 
científico. 

Perspectivas corpus-driven costumam estar vinculadas à aplicação de tes-
tes estatísticos, sobretudo quando se trata da descrição/observação de fe-
nômenos mais vinculados ao sentido das palavras ou expressões. Tais testes 
estatísticos seriam capazes de extrair resultados mais “objetivos” – porque 
obtidos sem a interferência humana e sem as limitações da intuição. A res-
ponsabilidade de responder às questões de pesquisa é transferida para o cor-
pus; o pesquisador apenas informa o que o corpus “revela”, o que veio à tona 
por meio da exploração automática9. 

Outra característica comum a essa abordagem é a posta na impossibili-
dade de atribuição de sentidos das palavras fora de seus contextos de uso, 

9 No entanto, como ilustra Sampson (2001), nem sempre a ênfase na objetividade dos dados ob-
tidos com corpus está associada a uma perspectiva corpus-driven, e nem a última está, necessa-
riamente, vinculada à aplicação de testes estatísticos.
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estando esse contexto refletido no corpus – daí o destaque para estratégias 
vinculadas à procura por padrões de uso e padrões de co-ocorrência e à ex-
tração de n-gramas.

Abordagens corpus-driven podem se associar, ainda que involuntariamen-
te, aos seguintes pressupostos:

a. Crença na objetividade e na neutralidade do pesquisador, que não 
atua sobre os dados, apenas relata resultados de “experimentos”;

b. Crença na possibilidade de um sentido estável, intrínseco às palavras 
e expressões, que está no texto (ou contexto), ou seja, no corpus – e 
o corpus é “confiável”. É sobre o corpus que o pesquisador atuará, fa-
zendo uso das ferramentas adequadas, tendo em vista revelar/extrair 
sentidos.

Tais pressupostos são respaldados pelo que a reflexão desconstrutora 
chama de tradição logocêntrica, caracterizada por separações claras e ob-
jetivas entre pares dicotômicos e hierárquicos como sujeito e objeto, leitor 
e texto, literal e metafórico, significado imanente e significado acidental, 
ironia e não ironia literariedade e não literariedade, os quais nenhuma teo-
ria da linguagem conseguiu, até hoje, distinguir de maneira incontroversa. 
(ARROJO, 1992) 

quando constatamos que, no diálogo com o campo educacional, a refle-
xão desconstrutora tem comparecido com alguma frequência (e com mais 
frequência do que nos estudos da linguagem, como nos lembra Freitas, 2007, 
as considerações sobre o uso de corpus e sua relação com perspectivas de 
linguagem e de conhecimento não podem ser ignoradas, quando se valoriza 
a coerência e a consistência da fundamentação teórica da atividade de inves-
tigação científica. Sabemos que  o pesquisador não é neutro, tampouco o são 
as ferramentas.

Sobre os limites, observamos que programas como o Corpógrafo são de 
grande valia nas primeiras aproximações de corpora mais extensos, sendo ca-
pazes de indicar pistas e caminhos que serão explorados por meio da leitura 
convencional. No estudo do corpus Blogs SME/RJ, foram obtidas 2.200 li-
nhas de concordância para as palavras “jovem/jovens”, e 1.940, para “ado-
lescente/adolescentes”, implicando tempo significativo para o acesso, caso 
a caso, dessas inscrições – constatação que nos leva ao que propomos como 
perspectivas.
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A aproximação com os estudos linguísticos com corpus leva aos trabalhos 
com corpora anotados, do qual o serviço do AC/DC é exemplar: voltando à 
pesquisa sobre as questões de gênero, a leitura das linhas de concordância 
para verificar os contextos de brasileiro(s) em oposição a brasileira(s) ga-
nharia novos contornos com a observação da distribuição dos substantivos 
modificados por cada um dos itens mencionados. Do mesmo modo, para os 
personagens dos problemas de Matemática, seria vantajoso poder buscar di-
retamente por nomes próprios que se referem a pessoas (e não a lugares ou 
instituições, por exemplo). 

Assim, para além do tratamento prioritariamente quantitativo ofereci-
do pelo Corpógrafo e programas similares, entendemos que a anotação lin-
guística de textos, a partir de questões específicas da pesquisa em Educação, 
pode viabilizar o trabalho de discussão sistemática de grandes volumes tex-
tuais. (FREITAS, 2014) Trata-se de projeto multidisciplinar, que depende da 
mútua aproximação entre os Estudos da Linguagem, a Linguística Compu-
tacional e a Educação, o que certamente não se efetiva em curto prazo. Ace-
na, no entanto, com a possibilidade de ganho que parece valer os custos que 
coloca: a possibilidade da abordagem qualitativa de corpora de larga escala.

Como nossas últimas palavras, lembramos que inquietação e curiosidade 
fazem parte do perfil do pesquisador, e a apropriação do Corpógrafo que 
apresentamos aqui ilustra esse aspecto: idealizado por Belinda Maia, foi o 
primeiro programa com que tivemos contato para verificar as possibilidades 
de uma abordagem alternativa dos textos da pesquisa em Educação, mesmo 
tendo sido criado com o objetivo de auxiliar a tradução e a gestão de termi-
nologias. 

Não custa, portanto, imaginar um cenário ideal para a pesquisa com 
grandes corpora que conjugasse as ideias inicialmente concretizadas no Cor-
pógrafo (compilação e gerenciamento dos próprios corpora, de interesse do 
pesquisador/a) e as facilidades do AC/DC – anotação morfossintática e se-
mântica, sistema de busca e serviços que a ele vem se associando. (SANTOS, 
2014) Vale lembrar que se tais serviços vêm sendo desenvolvidos no contexto 
dos estudos da língua, não é improvável que outros usos surjam daí, repetin-
do o próprio uso de corpora (LEECH, 2005) e do Corpógrafo, situação favo-
recida quando se tem recursos de qualidade públicos, abertos e disponíveis 
– novas apropriações, novos usos.



Pesquisa em educação em tempos de cibercultura 399

referências

ACELERA III: Leonel Azevedo 2011. [S. l.], 2011. Disponível em: <http://

aceleraleonelazevedo.blogspot.com.br/>. Acesso em: 30 dez. 2014.

BRANDÃO, Z. Pesquisa em Educação: conversas com pós-graduandos. Rio de 

Janeiro: Ed. PUC-Rio; São Paulo: Loyola, 2002. 

BRASIL. Ministério da Educação. Censo escolar revela aumento de matrículas em 

tempo integral. Brasília, DF, 25 fev. 2014. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/

index.php?option=com_content&view=article&id=20264>. Acesso em: 12 jun. 2014. 

BUTLER, J. Problemas de gênero. São Paulo: Objetiva, 2008.

BUTLER, J. Excitable speech. A politics of the performative. New York: Routledge, 

1997.

CIEP Tancredo Neves. [S. l.], 2012. Disponível em: <http://cieptancredoneves.

blogspot.com.br/>. Acesso em: 28 dez. 2014.

DAVIS, C. L. F. et al. Os esquecidos anos finais do ensino fundamental: políticas 

públicas e a percepção de seus atores. REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 36., 2013, 

Goiânia. Anais... Goiânia: ANPED, 2013. Disponível em: <http://36reuniao.anped.

org.br/pdfs_trabalhos_aprovados/gt13_trabalhos_pdfs/gt13_3224_texto.pdf>. 

Acesso em: 3 fev. 2014.

FREITAS, C. Corpus, anotação e as Humanidades Digitais. In: LEITE, M.; 

GABRIEL, C. T. Linguagem, discurso, pesquisa e educação. Rio de Janeiro: DP et Alii, 

2014.

GATTI, B. A construção metodológica da pesquisa em educação: desafios. Revista 

Brasileira de Política e Administração da Educação, Recife, v. 28, n. 1, p. 13-34, jan./

abr. 2012. 

GATTI, B. Estudos quantitativos em Educação. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 

30, n. 1, p. 11-30, jan./abr. 2004.

LEECH, G. N. Uma Língua, muitas vozes. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004.

LEITE, M. S. Desconstruir a adolescência e a juventude: textos e contextos na 

educação escolar. In: LEITE, M.; GABRIEL, C. T. Linguagem, Discurso, pesquisa e 

educação. Rio de Janeiro: DP et Alii, 2014.

LEITE, M. S. DDEEJ: Diferença, desigualdade e ducação escolar na juventude Rio 

de Janeiro, [2010?] Disponível em: <www.ddeej.com>. Acesso em:  1 dez. 2014.



PESQUISA E MOBILIDADE NA CIBERCULTURA400

LINGUATECA. [S. l.], [2011?]. Disponível em: <http://www.linguateca.pt/

corpografo/>. Acesso em: 10 dez. 2014. 

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. A. D. de. Pesquisa em Educação: abordagens 

qualitativas. São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária, 2011.

MAIA, B.; SARMENTO, L.; SANTOS, D. Introduzindo o Corpógrafo – um 

conjunto de ferramentas para criar corpora especializados e comparáveis e bases 

de dados teminológicas. Terminómetro, [S. l.], n. 7, p. 61-62, 2005. (Número especial: 

A terminologia em Portugal e nos países de língua portuguesa em África).

RIO JANEIRO (Município).  Prefeitura. Secretaria municipal de Educação. 

Cadernos pedagógicos. Rio de Janeiro, 2013. Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.

br/web/sme/exibeconteudo?id=2696665>. Acesso em: 31 dez. 2013. 

ROMÃO, C. O.; LEITE, M. S. Identificações do feminino em materiais didáticos 

contemporêneos. 2014. 122 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de 

Educação, Universidade Estadual do rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.

SANTOS, D. Podemos contar com as contas? In: ALUÍSIO, S.; TAGNIN, S. (Ed.). 

New Language Technologies and Linguistic Research: a two-way road. Newcastle upon 

Tyne:  Cambridge Scholars Publishing, 2014. p. 194-213.

SANTOS, D. Corporizando algumas questões. In: TAGNIN, S. E. O.; VALE, O. A. 

(Ed). Avanços da Linguística de Corpus no Brasil. São Paulo: Humanitas, 2008. p. 41-

66.



401

sobre os autores

alice maria costa – Especialista em Planejamento, Implementação e 
Gestão da Educação a Distância pela Universidade Federal Fluminense. 
Mestranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (ProPEd/UERJ). Membro do Gru-
po de Pesquisa Docência e Cibercultura do ProPEd/UERJ. E-mail: alicema-
ria.costa@yahoo.com.br

aline weber – Mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação 
em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (ProPEd/UERJ). 
Membro do Grupo de Pesquisa Docência e Cibercultura do ProPEd/UERJ. 
E-mail: alinewebersop@gmail.com

ana carolina Pereira da silva rosa – Mestre em Educação pelo Pro-
grama de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro. Doutoranda em Educação pelo mesmo programa. Orientadora 
pedagógica da educação infantil da Escola Parque. Membro do Grupo de 
Pesquisa Infância, Juventude, Educação e Cutura. E-mail: anacarolinarosa@
yahoo.com.br.

ana elisa drummond celestino silva – Mestra em Educação pelo Pro-
grama de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Bahia. 
Doutoranda em Educação pelo mesmo programa. Professora de graduação 
da Universidade Salvador e pedagoga da Secretaria Municipal de Educação.



PESQUISA E MOBILIDADE NA CIBERCULTURA402

cristiane de magalhães Porto – Doutora multidisciplinar em Cultura 
e Sociedade, pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Mestrado em Le-
tras e Linguística, UFBA. Atualmente, é pesquisadora colaboradora do Ins-
tituto de Tecnologia e Pesquisa. É professora da categoria professor pleno 
da Pós-Graduação da Universidade Tiradentes, atuando como docente do 
Programa de Pós-Graduação em Educação e editora científica desta Insti-
tuição. Líder e pesquisadora do Grupo de Pesquisa Educação, Tecnologia 
da Informação e Cibercultura. Possui experiência como editora de livros e 
periódicos, atuando na área do suporte impresso e on-line. Membro efetivo 
da Associação Brasileira de Normas e Técnicas no Comitê Brasileiro 14 – In-
formação e Documentação. E-mail: crismporto@gmail.com

edméa oliveira dos santos – Doutorada em Educação pela Universida-
de Federal da Bahia. Pós-doutorada em Educação Universidade Aberta de 
Lisboa. Professora adjunta da Faculdade de Educação da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Atua no Programa de Pós-Graduação em 
Educação (ProPEd) da UERJ. Líder do Grupo de Pesquisa Docência e Ciber-
cultura do ProPEd/UERJ. E-mail: edmeabaiana@gmail.com

edvaldo souza couto – Pós-doutorado em Educação, pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. Professor associado na Universidade Federal 
da Bahia, no Departamento de Educação II. Coordenador do Grupo de pes-
quisa Educação, Comunicação e Tecnologias. E-mail: edvaldo@ufba.br

felipe carvalho – Mestre em Educação pelo Programa de Pós-Gradu-
ação em Educação (ProPEd), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ). Membro do Grupo de Pesquisa Docência e Cibercultura do Pro-
PEd/UERJ. E-mail: felipesilvaponte@yahoo.com.br

helenice mirabelli  cassino ferreira – Doutora e mestre pelo Programa 
de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janei-
ro (UERJ). Professora adjunta da Faculdade de Educação da UERJ. Membro 
do Grupo de Pesquisa Infância, Juventude, Educação e Cultura. E-mail: tu-
cassino@gmail.com

Jean-luc rinaudo – Professor e atual diretor do Laboratoire CIVIIC – 
Centre interdisciplinaire de recherches sur les valeurs, les idées, les identités 



Sobre os autores 403

et les compétences en Éducation et en Formation (Centro Interdisciplinar 
de Pesquisas sobre os Valores, as Ideias, as Identidades e as Competências 
na Educação e na Formação), Universitéde Rouen – France. E-mail: jeanluc.
rinaudo@univ-rouen.fr

Kaio eduardo de Jesus oliveira – Mestrando em Educação pela Univer-
sidade Tiradentes (UNIT). Graduado em Geografia (UNIT), com especiali-
zação lato sensu em Tecnologias Educacionais (UNIT). Desenvolve pesquisa 
na linha Educação e Comunicação, tendo como objeto de estudo a Lousa 
Digital Interativa e a Teoria Ator-Rede. É bolsista pela Fundação de Apoio 
a Pesquisa e Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe. Foi bolsista de Ini-
ciação Científica Provic 2011-2012, com ênfase em Geografia Agrária, Geo-
grafia e Meio Ambiente e Biogeografia. E-mail: kaioeduardojo@gmail.com

Kinjal damani – Doutoranda em Ciências da Educação, pela Universida-
de de Rouen, Laboratoire CIVIIC — Centre interdisciplinaire de recherches 
sur les valeurs, les idées, les identités et les compétences en Éducation et En-
formation (Centro Interdisciplinar de Pesquisas sobre os Valores, as Ideias, 
as Identidades e as Competências na Educação e na Formação), França. Face-
book: <https://www.facebook.com/kkdamani>.

marco silva – Professor associado da Faculdade de Educação da Uni-
versidade do Estado do Rio de Janeiro. Pós-doutor em Educação, pela Uni-
versidade do Minho, em Portugal. Sociólogo, pela  Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. Mestre em Educação, pela Fundação Getulio Vargas, Rio de 
Janeiro. Doutor em Educação, pela Universidade de São Paulo. E-mail: mpa-
rangole@gmail.com

maria helena silveira bonilla – Pós-doutora em Educação, pela Uni-
versidade Federal de Santa Catarina. Professora associada da Faculdade de 
Educação da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Coordenadora do Pro-
grama de Pós-Graduação em Educação da UFBA. Líder do Grupo de Pesqui-
sa Educação, Comunicação e Tecnologias. E-mail: bonilla@ufba.br

maria luiza magalhães bastos oswald – Doutora em Educação, pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Professora adjunta da 
Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da 



PESQUISA E MOBILIDADE NA CIBERCULTURA404

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Líder do Grupo de Pesquisa In-
fância, Juventude, Educação e Cultura. E-mail: moswalduerj@yahoo.com.br

maristela midlej silva de araujo veloso – Coordenadora e professo-
ra do Projeto de Inclusão Digital do Centro Psicopedagógico de Educação 
Inclusiva no município de Itabuna/BA. Atuou como professora no Núcleo 
de Tecnologia Educacional e no Núcleo de Tecnologia Municipal, ambos 
no município de Itabuna entre os anos 1997 a 2014. Doutora em Educação, 
pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), em 2014. Mestre em Educação 
(UFBA), em 2007. Foi pesquisadora do Grupo de pesquisa Educação, Comu-
nicação e Tecnologias da Faculdade de Educação (UFBA). Pesquisadora e au-
tora de artigos sobre educação e Tecnologias da Informação e Comunicação, 
educação on-line e formação de professores. E-mail: marimidlej@gmail.com

miriam soares leite – Doutora em Educação, pela Pontifícia Univer-
sidade Católica do Rio de Janeiro. Professora adjunta do Departamento de 
Estudos Aplicados ao Ensino e do Programa de Pós-Graduação em Educação 
da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no 
qual se vincula à linha de pesquisa Infância, Juventude e Educação. Site: 
<http://http//www.ddeej.com>.

mirian maia do amaral – Doutora e mestre em Educação e Cultura 
Contemporânea com concentração em Tecnologia da Informação e Comu-
nicação, pela Universidade Estácio de Sá. Professora na Fundação Getúlio 
Vargas. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa Docência e Cibercultura do Pro-
grama de Pós-graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro. E-mail: amaral3378@gmail.com

nélia mara rezende macedo – Mestre e doutora em Educação pelo 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro. E-mail: nmara@terra.com.br

nelson de luca Pretto – Doutor em Comunicação, pela Universidade 
de São Paulo, em 1994. Professor titular da Faculdade de Educação da Uni-
versidade Federal da Bahia. Bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico. Secretário regional na Bahia da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência — SBPC (2011/2015). Líder do Grupo 



Sobre os autores 405

de pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias e integra os grupos de 
pesquisa Laboratório Interdisciplinar sobre informação e Conhecimento, 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Ábaco, da Universidade de Bra-
sília. E-mail: pretto.ufba@gmail.com

rachel colacique gomes – Doutoranda em Educação pelo Programa de 
Pós-Graduação em Educação (ProPEd) da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (UERJ). Professora do Instituto Nacional de Educação de Surdos 
e da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Membro do Grupo 
de Pesquisa Docência e Cibercultura do ProPEd/UERJ. E-mail: rachel_cgo-
mes@hotmail.com

rafael arosa de mattos – Mestre em Educação pelo Programa de Pós-
-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.  
E-mail: rafael_arosa@hotmail.com

roberta de Jesus fernandes gonçalves – Mestranda em Educação, pelo 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro. Professora do Núcleo Avançado em Educação/Colégio Estadual 
José Leite Lopes. E-mail: betajferg@gmail.com

ronaldo nunes linhares – Pós-doutorado em Educação e Comunicação 
e Artes, pela Universidade de Aveiro, Portugal. Professor do Programa de 
Pós-Graduação II da Universidade Tiradentes em Educação. Líder do Grupo 
de Estudo e Pesquisa, Comunicação, Educação e Sociedade. E-mail: nunesli-
nhares.ronaldo8@gmail.com

rosemary dos santos – Mestre em Educação pelo Programa de Pós-Gra-
duação em Educação (ProPEd) da Universidade do Estado do Rio de Janei-
ro (UERJ). Doutoranda em Educação pelo mesmo programa. Professora da 
Rede Municipal de Educação Duque de Caxias. Pesquisadora do Grupo de 
Pesquisa Docência e Cibercultura do ProPEd/UERJ. E-mail: rose.brisaerc@
gmail.com

sarah nery siqueira chaves – Mestre em Comunicação e Cultura pela 
Escola de Comunicação (ECO), na Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da 



PESQUISA E MOBILIDADE NA CIBERCULTURA406

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professora do Núcleo Avançado 
em Educação/Colégio Estadual José Leite Lopes. 

simone de lucena ferreira – Doutora em Educação pela Universidade 
Federal da Bahia. Professora do Departamento de Educação da Universi-
dade Federal de Sergipe (UFS), campus Prof. Alberto Carvalho. Professora 
permanente do Programa de Pós-graduação em Educação da UFS. E-mail: 
sissilucena@gmail.com

tania lucía maddalena – Mestre em Educação, pela Universidade Es-
tadual de Campinas. Doutoranda em Educação, pelo Programa de Pós-Gra-
duação em Educação (ProPEd) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ). Membro do Grupo de Pesquisa Docência e Cibercultura do Pro-
PEd/UERJ. E-mail: tlmaddalena@gmail.com.

tatiana stofella sodré rossini – Mestre em Educação pela Universidade 
Estácio de Sá. Doutoranda em Educação, pelo Programa de Pós-Graduação 
em Educação (ProPEd) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).  
Membro do Grupo de Pesquisa Docência e Cibercultura do ProPEd/UERJ. 
E-mail: tatiana_sodre@yahoo.com.br.

valeria de oliveira – Mestre em Educação pelo Programa de Pós-Gra-
duação em Educação (ProPEd) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ). Membro do Grupo de Pesquisa Docência e Cibercultura do Pro-
PEd/UERJ. E-mail: prof.valeria_libras-braille@hotmail.com

verá tindó freire ribeiro – Mestre em Educação, pela Universidade 
Tiradentes, Sergipe, linha de pesquisa Educação e Comunicação. Possui gra-
duação em Psicologia, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pós-
-graduação em Recursos Humanos pela Fundação Getulio Vargas. Tem ex-
periência nas áreas de Psicologia e de Educação, com ênfase em Criatividade, 
Mudança e Inovação. E-mail: vmtindo@hotmail.com





Colofão

Formato 17 x 24 cm

Tipologia Absara e Aller

Papel Alcalino 75 g/m2 (miolo)
Cartão Supremo 300 g/m2 (capa)

Impressão EDUFBA

Capa e Acabamento Cian

Tiragem 500




	capa Pesquisa e mobilidade
	Pesquisa e mobilidade
	quarta capa Pesquisa e mobilidade

