
 

   

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS:   

CULTURA, EDUCAÇÃO E LINGUAGENS  
 

 

 

 

JOSÉ PALMITO ROCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS INTERAÇÕES NA INTERNET E O PROCESSO DE LETRAMENTO DIGITAL 

DE PROFESSORES: PRÁTICA DOCENTE E UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS 

DIGITAIS EM SALA DE AULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitória da Conquista – BA 

2017



 

JOSÉ PALMITO ROCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS INTERAÇÕES NA INTERNET E O PROCESSO DE LETRAMENTO DIGITAL 

DE PROFESSORES: PRÁTICA DOCENTE E UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS 

DIGITAIS EM SALA DE AULA 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao programa de Pós-
graduação em Letras: Cultura, Educação e 
Linguagens como pré-requisito parcial e 
obrigatório para a obtenção do título de Mestre em 
Letras pela Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia – UESB.   
 
Orientadora: Prof.ª. Drª. Claudia Vivien Carvalho 
de Oliveira Soares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitória da Conquista - BA 

2017 



Catalogação na fonte: Cristiane Cardoso Sousa – CRB 5/1843 

UESB – Campus Vitória da Conquista – BA 

R573i 
         
           Rocha, Jose Palmito.          

                       As interações na internet e o processo de letramento digital de  
               professores: práticas docente e utilização das tecnologias digitais em  
               sala de aula. / José Palmito Rocha, 2017.  
                        136 f.  
                        Orientador (a): Drª. Claudia Vivien Carvalho de Oliveira Soares.  

            Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual do Sudoeste da  
   Bahia, Programa de Pós-Graduação em Letras, Cultura, Educação e  
   Linguagens, Vitória da Conquista, 2017.  

                        Inclui referência F. 113 - 116.   
         1.  Formação de professores – Inclusão digital.  2.  Letramento digital.  3.  
   Cibercultura.  I. Soares, Claudia Vivien Carvalho de Oliveira. II.  Universidade  
   Estadual do Sudoeste da Bahia, Programa de Pós- Graduação em Letras,  

     Cultura, Educação e Linguagens, III. T.   
                                                                                                             CDD: 370.2854 
                                          
                                                                          
      

 
                       
                             

                                                                                            
                                                                                 
                           
                                                                                              
                                                                                                        
 



 

JOSÉ PALMITO ROCHA 

 

 

 

 

 

AS INTERAÇÕES NA INTERNET E O PROCESSO DE LETRAMENTO DIGITAL 

DE PROFESSORES: PRÁTICA DOCENTE E UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS 

DIGITAIS EM SALA DE AULA 

 

 

 

Dissertação apresentada ao programa de Pós-
graduação em Letras: Cultura, Educação e 
Linguagens como pré-requisito parcial e 
obrigatório para a obtenção do título de Mestre em 
Letras pela Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia – UESB.   

 
 
 
Data de Aprovação ____/____/_______ 
 
 
_____________________________________________________________ 
Prof.ª. Drª. Claudia Vivien Carvalho de Oliveira Soares (Orientadora) 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

 

_____________________________________________________________ 

Prof.ª. Drª. Denise Aparecida Brito Barreto (Examinadora externo) 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

 

_____________________________________________________________ 

 Prof.ª. Drª. Ester Maria de Figueiredo Souza (Examinador interno) 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedico essa dissertação a Adriana, Maria e Rita 
representando todas as mulheres que até mesmo 
em práticas não consciente são as principais 
agentes do letramento preocupado em cultivar a 
solidariedade, o companheirismo e o amor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AGRADECIMENTOS 

 
A Deus por todas as bênçãos que tem me dado; pela bênção de amor, através das pessoas 

queridas e maravilhosas quem tem colocado em minha vida; pelas bênçãos de saúde física 
mental e social e bênçãos de prosperidade intelectual e espiritual. 

 
A minha família, Adriana (esposa), Felipe (filho), Giovanna (Filha) por caminharem ao 

meu lado, sendo meu sustentáculo nos momentos tenebrosos; por compartilharem comigo as 
alegrias das vitórias; por serem meus maiores incentivadores; por fazerem a minha vida mais 
leve; por me transformarem em um ser humano melhor a cada hora que passo ao lado de vocês; 
por compreenderem minhas ausências, minhas reclamações; sobretudo por serem a razão de 
todo meu viver.  

 
A Maria Jovelina (Tia-mãe), que sabiamente me concedeu empoderamento por meio 

dos primeiros letramentos no campo da leitura e da escrita, tanto no seu aspecto cognitivo, 
quanto relacionados com o nosso contexto sócio histórico daquela época, dotando-me de 
condições para que pudesse me posicionar frente às estruturas de poder; por permitir, a partir 
desses letramentos, que toda minha trajetória acadêmica começasse a se desenhar. 

 
A todos meus irmãos e irmã que sempre tiveram fé em minha potencialidade e me 

impulsionaram a avançar sempre um patamar acima 
 
A minha orientadora e grande exemplo Prof.ª Dr.ª Cláudia Vivien Carvalho de Oliveira 

Soares, por acolher meus estudos; pela dedicação e acompanhamento no processo de construção 
deste trabalho; pela paciência e pronta disposição sempre; pela liberdade concedida para minhas 
escolhas; pela sabedoria que se traduziu em críticas e sugestões valiosas para a realização deste 
estudo e pelos preciosos ensinamentos e conselhos para a vida acadêmica que acabaram 
refletindo na vida sócio emocional.  

 
À Prof.ª Dr.ª Denise Aparecida Brito Barreto e à Prof.ª Dr.ª Ester Maria de Figueiredo 

Souza pelo olhar dedicado e pelas valiosas contribuições e sugestões desde a qualificação e por 
aceitarem fazer parte da banca examinadora do meu trabalho. 

 
Aos professores do CIENB participantes da pesquisa, pela disposição em contribuir para 

a produção de conhecimento em torno da formação de professores.  
 
Ao do Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens, aos 

funcionário e professores. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E vos vestistes do novo, que se renova para o 
conhecimento, segundo a imagem daquele que o 
criou. 

Colossenses 3:10 



 

RESUMO 

 
 
Este estudo apresenta os resultados, bem como as discussões e reflexões de uma pesquisa que 
buscou investigar as implicações das interações cotidianas na internet no processo de letramento 
digital dos professores, destacando o fazer pedagógico numa sociedade marcada pela 
cibercultura (LÉVY, 1999). Objetivamos investigar em que medida essas interações na internet 
dos professores da rede pública estadual, de uma escola da cidade de Vitória da Conquista – 
BA, podem constituir-se como aliadas no desenvolvimento de práticas de letramentos digitais 
em sala de aula. As análises deste trabalho foram desenvolvidos à luz dos postulados do 
Letramento propostos pelos estudiosos dos Novos Estudos do Letramento, como Kleiman, 
(1995;2007), Barton, Hamilton, Ivanic (2000), Barton (2007), Street (1984; 2014), aliados a 
alguns conceitos de autores que vêm discutindo formação de professores e teorias críticas sobre 
a tecnologia e sociedade, como Lévy (1999),  Freire (1996; 2005), Imbernón, (2010;2013), bem 
como sobre Letramento Digital, como Buzato, (2001; 2006; 2009). Nesta pesquisa qualitativa, 
fundamentada na perspectiva sócio histórica e que se inscreve no quadro teórico da Linguística 
Aplicada, utilizamos o questionário com a finalidade de descrever o fenômeno do letramento 
digital, traçando o perfil dos professores, bem como dificuldades, facilidades e interface nas 
suas interações na internet.  Além desse, utilizamos o diário de participante em forma de 
aplicativo para telefone celular, denominado de ‘Diário de Interações’, com a finalidade de 

receber os registros das interações vivenciadas na internet durante um período de sete dias.  
Também utilizamos a observação, que nos possibilitou a geração de dados visando à análise de 
atitudes e comportamentos típicos dos professores em suas práticas em sala de aula. O diário 
de campo na modalidade online foi um instrumento de uso individual e exclusivo do 
pesquisador para anotações, comentários e reflexões que nos ajudaram na fase de análise, em 
virtude das dimensões explicativas que os dados gerados exigiram. Estes dados revelaram que 
as interações na internet originam posturas diante do fazer pedagógico que, se forem 
sistematizadas, converter-se-ão em conhecimentos e competências que darão sustentáculo à 
prática docente. 

 
Palavras-chaves: Cibercultura, Letramento Digital, Formação de Professores. 



 

ABSTRACT 

 
 
This study presents the results, discussions and reflections of a research that sought to 
investigate the implications of everyday interactions on the internet in the process of digital 
literacy of the teachers, highlighted the teaching practice in a society marked by pedagogical 
cyberculture (LÉVY, 1999). we aim to investigate to what extent these interactions on the 
internet of state school teachers of a school in the city of Vitória da Conquista-BA, can became 
allies on the development of digital literacy practice in the classroom. The analysis of this work 
have been developed in light of the principles of Literacy proposed by scholars of the New 
Literacy Studies, such as Kleiman, (1995; 2007), Barton, Hamilton, Ivanic (2000), Barton 
(2007), Street (1984; 2014), coupled with some concepts of authors approaching training of 
teachers and critical theories about technology and society, such as Lévy (1999), Freire (1996; 
2005), Imbernón, (2010; 2013), as well as on Digital Literacy Buzato, (2001; 2006; 2009). In 
this qualitative research, grounded in social and historical perspective and that is part of the 
theoretical framework of Applied Linguistics, the questionnaire was used to describe the 
phenomenon of digital literacy, profiling of teachers as well as difficulties, and in their 
interactions on the internet interface.  Additionally, was used the participant's diary in the form 
of application for mobile phone, called ' Daily Interactions ', to receive the records of 
interactions experienced on the internet for a period of seven days.  Was used also the 
observation, which allowed us to the generation of data for the analysis of attitudes and 
behaviours typical of teachers on their practice in classes. The field diary in online mode was 
an instrument of individual and exclusive use of the researcher for notes, comments and 
reflections that have helped us in the analysis phase, because the generated data require 
explanatory dimension. These data revealed that the interactions on the internet originate 
postures in front of the pedagogical work that, if systematized, will become knowledge and 
skills that will give support teacher's performance 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Esta pesquisa apresenta algumas discussões e reflexões sobre as implicações das 

interações cotidianas na internet e o processo de letramento digital dos professores, destacando 

o fazer pedagógico numa sociedade marcada pela cibercultura (LÉVY, 1999). 

A gênesis deste trabalho foi o nosso interesse e encantamento pelas novas possibilidades 

pedagógicas que os usos sociais das Tecnologias de Informação e Comunicação - doravante 

TIC, mais especificamente da internet, podem oferecer às práticas docentes   

No nosso percurso profissional, como professor de Língua Portuguesa e Literatura 

Brasileira e Portuguesa do ensino Médio, na rede pública de ensino, o uso da internet foi muito 

frequente em nossas práticas pedagógicas. Essa constância no uso das TIC ocorria em virtude 

da constatação de que vivemos em um mundo no qual as novas tecnologias digitais estão 

presentes em todos os espaços da sociedade e em virtude disso grande parte das pessoas se vêm 

impossibilitadas de realizar determinados serviços do cotidiano sem o auxílio de aparatos 

tecnológicos e da internet. Ao refletir sobre o nosso fazer pedagógico, diante deste contexto, 

percebemos que essa realidade não era diferente, no que diz respeito ao uso das chamadas 

tecnologias digitais na educação, pois determinadas práticas em sala de aula são impossíveis de 

serem realizadas hoje sem o auxílio dessas ferramentas.  

Em nossa prática docente, particularmente, utilizamos as TIC e a internet para preparar, 

disponibilizar e compartilhar aulas e material didático, bem como interagir, comunicar e 

produzir conhecimentos com os nossos alunos. Para isso, utilizamo-nos de páginas na internet 

com informações, conteúdos e apostilas referentes às aulas em classe, além de páginas em redes 

sociais com a temática dos conteúdos trabalhados. Com a inevitável incorporação desse aparato 

tecnológico as nossas práticas docentes, temos como intuito, obviamente, que o aluno aprenda, 

porém, ao mesmo tempo, enquanto professor, que estejamos continuamente atualizando os 

nossos saberes, tanto dos conteúdos, quanto das nossas competências pedagógicas. 

Na esteira desse encantamento, vinha também um incômodo, originado do contato com 

os nossos colegas que, apesar de estarem inseridos neste contexto, por meio das diversas 

interações e práticas sociais na internet, não percebiam que isso poderia se constituir em uma 

forma de ampliação do seu fazer pedagógico.  

Diante dessa situação, surgiu a nossa inquietação sobre a formação continuada dos 

professores que, no contexto da cibercultura, exige uma constante adequação às novas práticas 

sociais para enfrentar os desafios da atuação profissional. Em decorrência dessa realidade 
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surgiu também a necessidade de se buscar saber se essas diversas interações e práticas sociais 

na internet poderiam favorecer a apropriação do letramento digital dos professores para a sua 

atuação em sala de aula.  

Assim, ao conhecer a linha de pesquisa Linguagens e Educação, do Programa de Pós-

Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens, e o projeto de pesquisa Letramento 

Digital e Formação Continuada de Professores de Língua, pertencente à referida linha, 

percebemos que havia um ambiente favorável, que nos acenou com a possibilidade de gerar 

conhecimentos científicos nas inter-relações entre a cultura decorrente do avanço tecnológico 

e a prática pedagógica, ao constatar que nossas indagações se alinhavam com o referido projeto. 

Essa oportunidade que se abriu levou-nos a aprofundar as leituras sobre letramentos digitais, 

cibercultura e formação de professores.  

Com base nessas leituras e de acordo com os estudos realizados ao longo da pesquisa, 

percebemos que um novo contexto começou a se configurar na metade do século XX e início 

do XXI, pois este período passou por grandes modificações, num ritmo frenético, e essas 

transformações não se limitaram àquele período, na verdade a cada dia o ritmo dessas 

modificações tem se tornado mais acelerado. A revolução tecnológica é a responsável por este 

fenômeno criador de um novo cenário, que influencia, sobretudo, a relação do homem com o 

conhecimento e a informação, por meio da mediação da tecnologia digital e da internet.  Os 

avanços tecnológicos destes períodos provocaram um impacto sem precedentes na sociedade, 

o que fez surgir uma cultura decorrente dessa evolução tecnológica; uma cultura marcada pelas 

tecnologias digitais, ou seja, uma cibercultura (LÉVY 1999; LEMOS 2003). 

Esses nossos estudos nos permitem afirmar que este panorama de mudanças e 

transformações significativas tem levado o indivíduo a agir e interagir socialmente sob as 

influências das TIC, fazendo emergir novas formas de produção e distribuição de 

conhecimento.  Diante desse contexto, a sociedade dos tempos atuais exige, necessariamente, 

uma educação comprometida com estas mudanças e transformações sociais, uma vez que a 

própria educação é social e historicamente construída pelo homem.  

É nesse sentido que consideramos necessário lançar um olhar crítico na direção da 

epistemologia da formação docente, no que tange ao letramento digital. Assim, o fenômeno que 

esta investigação toma como objeto de estudo é uma atualização específica do campo da 

formação continuada de professores na contemporaneidade: as interações na internet e a prática 

docente. 

Diante disso, para atender ao nosso objeto de estudo, elegemos os seguintes 

questionamentos como indagações norteadoras: 
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Estaria o professor da rede pública de ensino inserido nas práticas de utilização das TIC 

e internet?   

Em caso positivo, em que medida as interações na internet foram incorporadas às 

práticas da vida cotidianas desse professor? 

Quais são esses tipos de interação? 

De que modo esses exercícios interativos podem refletir na prática pedagógica do 

professor em sala de aula?  

A partir destas questões norteadoras, foi elaborado o questionamento principal desta 

pesquisa, enfocando o problema das interações na internet e a prática pedagógica dos 

professores da rede pública de ensino através da seguinte questão central: Em que modo e em 

que medida as interações dos professores na internet podem constituir-se como aliadas no 

desenvolvimento de práticas de letramento digital em sala de aula? 

Ao caracterizar o cenário das interações dos professores na internet e as suas 

implicações para as práticas de letramentos digitais em sala de aula, este estudo tem como 

objetivo geral investigar em que medida essas interações na internet dos professores da rede 

pública estadual, de uma escola da cidade de Vitória da Conquista – BA, podem constituir-se 

como aliadas no desenvolvimento de práticas de letramentos digitais em sala de aula. Sendo 

assim, os objetivos específicos desta pesquisa foram: registrar as práticas cotidianas na internet 

dos professores; analisar as interações realizadas por eles na grande rede; avaliar as 

possibilidades e limitações que tais interações trazem subjacentes e analisar as possibilidades 

de contribuição dessas interações na internet para atuação docente em sala de aula. 

A relevância deste trabalho advém da necessidade de promover uma discussão de 

questões atinentes à formação crítica e reflexiva do professor para o contexto da cibercultura, 

diante das mudanças nas formas de interagir socialmente provocadas pelas tecnologias digitais, 

bem como das novas possibilidades pedagógicas no trabalho do professor que estas mudanças 

podem trazer.  

O que justifica a nossa escolha por este tema é a possibilidade desta perspectiva de 

investigação trazer significativas contribuições para os estudos na área de formação de 

professores, pois na busca por entender a relação entre as interações dos professores na internet 

e a sua prática pedagógica, este trabalho provoca uma inquietação neste campo de estudo. 

Ademais, trabalhar com condições de apropriação dos letramentos digitais vem de uma 

necessidade de construir uma visão integrada dos estudos sobre a apropriação do letramento de 

maneira geral. 
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Os dados desta pesquisa foram gerados e analisados a partir dos fundamentos dos Novos 

Estudos do Letramento (NEL). Esta perspectiva propõe o letramento como prática social 

(BARTON, 2007), levando em consideração o contexto das relações socioculturais de cada 

sujeito ou modo como ele se organiza socialmente. Os NEL observam a natureza social e o 

caráter múltiplo das práticas letradas. (KLEIMAN, 1995; BARTON, 2007; STREET, 2014). 

As práticas letradas são sócio e historicamente situadas. Os usos das TIC fazem parte, 

portanto, destas práticas, já que essas tecnologias se encontram cada vez mais integradas às 

práticas sociais de leitura e escrita dos indivíduos, fazendo parte, portanto do processo de 

letramento digital do indivíduo. Por isso, neste trabalho, atento a esta natureza duplamente 

situada, utilizamos o termo no plural como letramentos digitais (LD), o qual foi entendido na 

perspectiva de uma rede de múltiplos letramentos (BUZATO, 2006), num ambiente digital. 

Com isso, é exigida uma abordagem multifacetada para compreender as relações entre as 

interações na internet e as práticas de letramentos digitais na sala de aula.  

Dessa forma, do ponto de vista teórico-metodológico, fundamentado nesta perspectiva 

e com base nos objetivos propostos, este estudo se inscreve no quadro teórico da Linguística 

Aplicada (LA), alicerçando seus pressupostos de investigação de acordo com os princípios da 

abordagem qualitativa a qual se preocupa em compreender o sujeito como ser histórico, situado 

no contexto em que vive. Em virtude da complexidade dos sistemas que compõem o nosso 

objeto de análise, utilizamo-nos não apenas de dados de natureza qualitativa, como também 

quantitativa. Entretanto, a essência deste trabalho se localiza na análise e interpretação de dados 

oriundos dos instrumentos de investigação que foram selecionamos no sentido de resgatar as 

interações dos professores participantes e entender o campo de pesquisas em toda sua totalidade 

como fenômeno social e historicamente condicionado, já que a internet além de ser um aparato 

digital é também um contexto social.  

Dessa forma, selecionamos como instrumentos para geração de dados:  

Questionário – Aplicado aos 5 (cinco) professores participantes da pesquisa na 

modalidade online, com o intuito de traçar o perfil dos professores enquanto usuários das TIC, 

bem como suas dificuldades, facilidades e interfaces nas suas interações na internet. O 

questionário foi disponibilizado na ferramenta Google docs, e compartilhado com os 

participantes por meio do link: http://goo.gl/forms/jCRtlcLnnD6E9LTJ2, via aplicativo de 

celular (WhatsApp) e/ou e-mail. 

Diário de campo – Na modalidade online, por meio também da ferramenta Google docs, 

este instrumento foi utilizado exclusivamente pelo pesquisador para anotações individuais 

durante todo o processo investigatório. O diário de campo foi utilizado como dispositivo de 
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planejamento das ações da investigação. Nele constam também os registros de nossas 

impressões pessoais e reflexões decorrentes tanto de conversas informais com os pesquisados, 

quanto das observações nas aulas desses professores. 

Diário de participantes – Este instrumento foi aplicado aos 5 (cinco) professores 

participantes em forma de aplicativo para smartphone, a fim de registrar todas as interações 

cotidianas vivenciadas pelos professores na internet num intervalo de sete dias. 

Observação – A prática de observação adotada nesta pesquisa foi realizada na sala de 

aula, onde foi observado de maneira espontânea como ocorrem as práticas docentes. 

Tendo como base os dados gerados e o seu referencial teórico, as reflexões provocadas 

por este trabalho pretenderam ir além da simples constatação quanto ao uso de equipamentos 

conectados à internet, ou da habilidade de professores para operar com desenvoltura os aparatos 

tecnológicos a sua disposição. As reflexões daqui originadas pretenderam contemplar as 

influências da cibercultura na sociedade contemporânea e as consequentes novas possibilidades 

ligadas a mudanças na relação com o saber, nos sistemas de educação e na formação docente, 

por meio do diálogo desses institutos com as novas tecnologias digitais. 

Neste trabalho, as respostas para as questões norteadoras e a questão central, bem como 

as contribuições para as reflexões e os novos desenvolvimentos referentes às interações na 

internet e o processo de letramento digital dos professore, podem ser encontradas não apenas 

nos capítulos referentes à análise dos dados e conclusão, mas sim, desde o primeiro capítulo, 

que inicia a fundamentação teórica, e ao longo de todo o trabalho. 

Diante disso e sendo fiel ao nosso objeto de pesquisa, o texto deste trabalho foi 

organizado com a preocupação de que o mesmo seja o mais interativo possível. No referencial 

teórico não são apenas expostos os conceitos e definições basilares desta pesquisa, mas também 

nossas impressões e posicionamentos sobre os mesmos, que são apresentados por meio das 

figuras que os sintetizam. Com isso, a nossa intenção é nos posicionarmos e, ao mesmo tempo, 

permitir que o leitor também se posicione, pois as figuras trazem a possibilidade de 

engajamento do leitor. Outrossim, serão as experiências e vivencias do leitor que darão a 

profundidade e abrangência de todo cabedal teórico, quer seja ela um estudante de licenciatura, 

um professor da educação básica ou um pesquisador. Nosso intento é atingir e interagir com 

todos os possíveis e prováveis leitores, pois a ideia é permitir a produção e o compartilhamento 

de conhecimentos entre este trabalho/pesquisador e os leitores engajados na construção desta 

demanda, aliados ao contexto social e ambiental.  Desta forma, segundo Matta e Carvalho 

(2008), o nosso texto será um palco para a interatividade. Por meio da imagem não existe um 

posicionamento, mas sim uma possibilidade de coletivização de posicionamentos e impressões, 
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de maneira a promover um contexto em que há uma interação entre as experiências de cada 

leitor com o trabalho/pesquisador, construindo um posicionamento não individual.  

A dúvida seria se essa interatividade também seria possível em um texto que estará 

impresso em uma folha de papel. Para dirimir essa dúvida evocamos aqui o conceito de 

interatividade adotada nesta pesquisa, o qual é ancorado no fundamento sócio interacionista 

(VYGOTSKY, 2000). Entendemos interatividade como a intersecção entre as práticas sociais 

de sujeitos engajados na resolução e compartilhamento de construção de conhecimento e de 

prática de vida compartilhada. Assim, adotamos um conceito de interatividade alicerçada no 

materialista-dialético, ao concordarmos com Matta e Carvalho (2008) que nas “zonas de 

desenvolvimento proximais dinamicamente forjadas” é que todas as relações humanas são 

socialmente construídas.  

Portanto, a leitura deste texto sempre será uma atividade realizada colaborativamente, a 

fim de proporcionar situações de surgimento da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), 

por meio das figuras e das interações que elas propiciam. Sendo a  ZDP  a distância entre o que 

o indivíduo já tem capacidade de realizar – Nível de Desenvolvimento Real (NDR) – e o que 

ele  não  consegue  realizar  sozinho, mas tem o potencial de fazê-lo  com  a  ajuda  de  alguém  

mais  experiente – Nível de Desenvolvimento Proximal (NDP) - este texto, conforme o perfil 

do leitor, pode se tornar o par mais experiente ou receber contribuições de alguém mais 

experiente para leva-lo a realizar  as contribuições para o quadro epistemológico da formação 

docente a que se propõe. Dessa forma, o conteúdo e as contribuições deste texto estão tanto nas 

simples folhas de papel impressas quanto nas construções coletivas dos posicionamentos e 

impressões que serão dadas pelos leitores, numa experiência colaborativa. 

Aliado a isso, o conceito de Letramentos Digitais (LD) por nós adotado não dicotomiza 

com os letramentos tradicionais, os quais continuam a ser significativos em praticamente todos 

os contextos. Os LD, por sua vez, vêm abrir espaços que não foram comtemplados pelas práticas 

letradas anteriores, possibilitando o acesso ao conhecimento e ao contato social, por meio dos 

vários canais de comunicação aberto, viabilizando novas formas de socialização e construção 

desse conhecimento.  

Fundamentados nestas concepções, acreditamos que o texto desta dissertação dará uma 

importante cooperação para a consecução das nossas metas ao final deste trabalho: Contribuir 

com os estudos na área da formação docente, no mundo marcado pela cibercultura, a fim de 

converter as práticas decorrentes das interações na internet em conhecimentos e competências 

que favorecem a emergência de práticas pedagógicas que oportunize aprendizagens 

significativas, construindo assim conhecimentos mutáveis que possam evitar a exclusão. 
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Consequentemente, caminhar na direção de uma proposta de formação docente com base nas 

interações e possibilidades de aprendizagem resultantes das práticas sociais no ciberespaço. 

Em termos de organização, este trabalho se desenvolve em cinco capítulos. O Capítulo 

I, intitulado Letramento apresenta um breve histórico do letramento, sua definição básica e sua 

diferenciação do processo de alfabetização, levando em consideração os postulados propostos 

pelos estudiosos dos Novos Estudos do Letramento-NEL, que enfatizam a natureza social do 

letramento e o aspecto múltiplo das práticas letradas (KLEIMAN, 1995; 2007; BARTON, 

HAMILTON; IVANIC, 2000; BARTON, 2007; STREET, 2014).  

 O Capítulo II - Práticas de letramento na cibercultura versa sobre as teorias críticas 

a respeito de tecnologia e sociedade (LÉVY, 1999; LEMOS, 1997; 2003; 2004), bem como 

sobre letramento digital (BUZATO, 2001; 2006; 2009). Além disso, o capítulo explica as 

principais definições sobre interação e interatividade que adotaremos neste trabalho, atrelado 

ao conceito de zona de desenvolvimento Proximal (ZDP) (VYGOTSKY, 2000; SOARES, 

2010).  

O Capítulo III - Formação de professores para o contexto da cibercultura apresenta 

a fundamentação teórica referente à formação de professores e às novas formas de produção e 

distribuição do conhecimento. 

O Capítulo IV – Metodologia, dedica-se a explicar a metodologia de investigação, seu 

percurso metodológico e as orientações que conduziram o trabalho de campo e a análise de 

dados 

Capítulo V – Discussão dos dados, desenvolve a análise dos dados gerados na pesquisa 

à luz dos postulados teóricos apresentadas nos capítulos precedentes. Assim, este capítulo faz 

o encadeamento dos pressupostos teóricos abordados nos capítulos anteriores com as interações 

dos professores na internet em seu cotidiano e a relação suas práticas em sala de aula.  O 

presente trabalho se encerra com a apresentação de algumas considerações finais da pesquisa 

realizada. 



21 

1 LETRAMENTO 

 
1.1 “A LEITURA DO MUNDO PRECEDE A LEITURA DA PALAVRA” 

 

O uso do termo letramento data de pouco tempo, logicamente é uma palavra nova em 

Português. No entanto, a prática social do letramento sempre esteve presente, apenas não 

associávamos este processo ao conceito teórico responsável pelo sua nomenclatura. 

Particularmente posso afirmar isso pelo fato de haver experimentado um conjunto de práticas 

sociais que, utilizando a escrita, atenderam, naquele contexto especifico, a minha demanda de 

necessidade de acesso social, apesar do fato de que todos os atores enredados nessa prática não 

tinham a noção de que estavam envolvidos num processo de letramento. 

O fato se deu na primeira metade da década de 1980, quando estava já com 10 anos de 

idade e ainda não havia ingressado na escola, portanto, não havia sido ainda alfabetizado. As 

condições financeiras não me permitiam que frequentasse uma escola “de alfabetização”, como 

se chamava na época, já que a obrigatoriedade do Estado era garantir educação escolar a partir 

da antiga 1ª série do primeiro grau1.  

O cenário que se apresentou foi de uma criança de 10 anos que estava fora da escola e 

não sabia ler. Sendo órfão, uma tia era minha guardiã. Essa tia se preocupava com a situação e 

como ela trabalhava na casa de uma professora, sempre havia livros didáticos que eram 

descartados. Ela selecionou um destes livros, o qual estava sem capa e faltando algumas 

páginas, no entanto continham pequenos textos que ela julgava interessantes e atrativos para 

uma criança daquela idade e naquele contexto.  

Assim, ela me apresentou este material como a “Cartilha da Mônica”.  Sempre que eu 

lhe fazia uma visita em seu trabalho, minha tia dedicava dez minutos para me ensinar a ler. O 

seu tempo era curto, devido aos muitos afazeres que o trabalho lhe impunha, e seu 

conhecimento pedagógico e linguístico eram modestos, devido sua baixa escolaridade (estudou 

apenas até a antiga 3ª serie primária). Diante destas condições, ela sabiamente se preocupava 

em me dotar de competências para utilizar a tecnologia do sistema de códigos (a escrita) para 

conseguir ler um texto e não aprender sobre esse código, mesmo porque o tempo, as limitações 

e a urgência de me incluir socialmente não permitiam naquele momento. 

                                            
1 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional vigente (5.692/1971), instituía o ensino de 1º grau 

(ensino fundamental) obrigatório dos sete aos quatorze anos, com oito anos de duração. (BRASIL, 
1971). 
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Minha primeira frase lida nunca saiu da memória, pois foi marcante ver aquele mundo 

de cores, sorriso, algazarras e bagunças daqueles moleques que queriam dá um banho no seu 

colega, que era avesso à higiene corporal, e lançaram um balde de água no seu carro, ao passo 

que o menino se esquivou e de um salto pulou do carro. “Carro limpo dono sujo!” Essa foi a 

primeira frase que li na minha vida e foi esta a primeira história que apreciei. Tudo isso apenas 

por meio desta frase e da figura que ilustrava a página.  

Percebo agora que ocorria ali não apenas um letramento, mas sim um letramento 

multimidiático, pois construí o significado daquela história fazendo conexões entre os sistemas 

simbólicos, que me fora apresentado no livro, com o meu próprio contexto. A partir daí um 

mundo se descortinou diante dos meus olhos. Comecei a utilizar esse letramento para desvendar 

os demais textos que me circundavam, já que aprendi a ler utilizando combinações de sistemas 

simbólicos. A leitura da minha primeira frase deu início a diversas leituras futuras, sempre por 

meio desse contínuo entre a leitura do contexto (tanto do meu, quanto do texto) e as frases 

escritas.  

As leituras futuras, desencadeadas a partir dessa forma libertadora utilizada por minha 

tia para me inserir no mundo da escrita, revelou-me que esta era uma abordagem totalmente 

freiriana de aprendizagem: não restringir a leitura à pura decodificação da linguagem escrita.  

Constatei também que Paulo Freire (2005) profeticamente saudou a atitude da minha tia - e de 

muitas outras tias, e avós, e mães, e irmãs que lutaram e lutam para evitar que haja mais um 

oprimido no mundo -  ao dedicar a obra ‘Pedagogia do Oprimido’ “aos esfarrapados do mundo 

e aos que neles se descobrem e, assim descobrindo-se, com eles sofrem, mas, sobretudo, com 

eles lutam” (FREIRE, 2005).  

Por isso é correto afirmar que Paulo Freire já delineava aqui no Brasil o conceito de 

letramento, embora não utilizasse essa denominação. O que justifica essa afirmação é o fato de 

que, por meio desta atitude de tentar alfabetizar aquela criança de 10 anos, ocorreu um ato 

político e criador, aproximando-se mais do conceito de letramento. Com isso passei por um 

processo no qual fui instrumentalizado para enfrentar as estruturas de poder, que era a intenção 

maior da minha tia. Este letramento recebido deu início a minha trajetória acadêmica, pois o 

empoderamento recebido dessa minha humilde tia foi responsável sobretudo pela construção 

da minha identidade. Portanto ela se tornou a maior e mais importante agente de letramento de 

toda minha história de vida e que repercute até o momento no qual me encontro. 

 

 

 



23 

1.2 BREVE HISTÓRICO DO LETRAMENTO 

 

Acreditamos que em virtude de muitos casos análogos a este que Soares (2009) chama 

a atenção para o fato de que, em um mesmo momento histórico, em sociedades diferentes, 

ocorreu a mesma “necessidade de reconhecer e nomear práticas sociais de leitura e de escrita 

mais avançadas e complexas que as práticas do ler e do escrever resultantes da aprendizagem 

do sistema de escrita” (SOARES, 2009 p.06). Foi assim, segundo esta autora, que foram 

inventados, simultaneamente, os termos letramento no Brasil, literacia em Portugal, e illetrisme 

na França, para diferenciar do processo de simples aprendizagem do sistema de escrita 

(alphabétisation, reading instruction, beginning literacy). Diante disso, Soares (2009, p.17) fez 

a pergunta que espontaneamente brotaria em uma mente reflexiva: “O termo letramento com o 

sentido que lhe damos hoje, onde fomos buscá-lo? ” A própria autora responde a este 

questionamento sobre a invenção do termo letramento: “Trata-se, sem dúvida, da versão para o 

Português da palavra da Língua Inglesa literacy” (SOARES, 2009, p.17). 

Conforme Soares (2009), no Brasil, a primeira autora a utilizar esse termo foi Mary 

Kato, no ano de 1986, no livro: ‘No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística’. Em 

1995, o termo já aparece como parte de título de livro: ‘Os significados do letramento’, 

organizado por Ângela Kleiman e ‘Alfabetização e Letramento’, de Leda V. Tfouni. A inserção 

definitiva do termo letramento no Brasil foi de responsabilidade de Tfouni, como consequência 

do seu empenho em distinguir letramento e alfabetização.  

A autora explica que: 

 

A necessidade de se começar a falar em letramento surgiu, creio eu, da 
tomada de consciência que se deu, principalmente entre os linguistas, de que 
havia alguma coisa além da alfabetização, que era mais ampla, e até 
determinante desta (TFOUNI, 2010, p. 32). 

 

Ângela Kleiman (1995), por meio de seus estudos, revela-nos que o fenômeno do 

letramento extrapola o mundo da escrita, destacando o interesse dos estudiosos pela relação 

entre uso da escrita e o desenvolvimento social político econômico e cognitivo da chamada 

sociedade tecnológica.  

Para Tfouni: 

 

Em termos sociais mais amplos, o letramento é apontado como sendo produto 
do desenvolvimento do comércio, da diversificação dos meios de produção e 
da complexidade crescente da agricultura. Ao mesmo tempo, dentro de uma 
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visão dialética, torna-se uma causa de transformações históricas profundas, 
como o aparecimento da máquina a vapor, da imprensa, do telescópio, e da 
sociedade industrial como um todo (TFOUNI 2010, p. 23). 

 

Acreditamos por essas palavras de Tfouni (2010) que o significado do letramento não 

pode ser reduzido ao significado de alfabetização, porque para a autora, letramento deve ser 

compreendido como um processo sócio histórico e, portanto, é um processo mais amplo que a 

alfabetização. Foi justamente como “tentativa de separar os estudos sobre o impacto social da 

escrita dos estudos sobre a alfabetização” (KLEIMA, 1995 p.15-16) que o conceito de 

letramento começou a ser usado nos meios acadêmicos. Pois, “enquanto a alfabetização se 

ocupa da aquisição da escrita por um indivíduo, ou grupo de indivíduos, o letramento focaliza 

os aspectos sócio históricos da aquisição de um sistema escrito por uma sociedade” (TFOUNI 

1995, p.16). 

A alfabetização refere-se a competências individuais no uso e na prática da escrita 

(KLEIMAN, 1995). A Figura 1 nos permite compreender mais facilmente que um leitor 

alfabetizado tem habilidades que o permitem codificar e decodificar um texto e identificar 

palavras tanto na leitura quanto na escrita, no entanto, sem que isso esteja relacionado a um 

contexto social. 

 

Figura 1 – Alfabetização 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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A alfabetização se volta para um campo individualizado, destacando-se pela exigência 

da aquisição da escrita enquanto “aprendizagem de habilidades para leitura, escrita e as 

chamadas práticas de linguagem” (TFOUNI 1995, p.9).  No entanto, conforme Matêncio 

(2003), escrita e leitura não são meramente capacidades individuais, mas sim práticas de 

linguagem que oportunizam maneiras específicas de relações sociais e construção de identidade 

pelo sujeito. O letramento destaca exatamente este aspecto sócio histórico da aquisição da 

escrita, por isso, segunda Kleiman (1995): 

 

As práticas específicas da escola, que forneciam o parâmetro de prática social 
segundo a qual o letramento era definido, e segundo a qual os sujeitos eram 
classificados ao longo da dicotomia alfabetizado ou não alfabetizado, passam 
a ser, em função dessa definição, apenas um tipo de prática - de fato, 
dominante - que desenvolve alguns tipos de habilidades, mas não outros, e 
que determina uma forma de utilizar o conhecimento sobre a escrita 
(KLEIMAN, 1995, p. 19).  

 

Kleiman (1995) alerta ainda para o fato de que embora diversos usos e práticas ligadas 

à escrita sejam vivenciados fora do ambiente escolar, isso não é contemplado na escola, porque, 

segundo esta autora:  

A escola, a mais importante das agências de letramento, preocupa-se não com 
o letramento, prática social, mas com apenas um tipo de prática de letramento, 
qual seja, a alfabetização, o processo de aquisição de códigos (alfabético, 
numérico), processo geralmente concebido em termos de uma competência 
individual necessária para o sucesso e promoção na escola (KLEIMAN, 1995, 
p.20). 

 

Lemke (2010) define letramento como um conjunto de práticas sociais que interligam 

competências culturais e estratégias de construção de significado por meio do uso de 

tecnologias específicas. A partir de uma perspectiva sociocultural de práticas de letramento e 

ancorada em Scribner e Cole, Kleiman (1995, p. 19) define letramento como “um conjunto de 

práticas sociais, nas quais a escrita é usada como sistema simbólico e como tecnologia, e que 

acontecem em contextos específicos e têm objetivos específicos.”  

Corroborada pelos autores acima, a concepção de Street (1984; 2014) dá conta do que 

buscamos compreender nesta pesquisa, pois pensa o letramento como um conjunto de práticas 

sociais que conferem significados aos usos da leitura e da escrita, associando-as ao contexto 

sócio, histórico e cultural de determinada sociedade. Pois, segundo o autor, existem múltiplos 

letramentos situados nos contextos sociais e culturais das sociedades nas quais eles surgem. 
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A Figura 2 vai nos mostrar que ser letrado de fato significa saber empregar socialmente 

a escrita como tecnologia, em diferentes práticas de letramento, sejam elas valorizadas ou não, 

locais ou globais, abrangendo os vários contextos sociais tais como família, igreja, trabalho, 

mídias, escola (ROJO, 2009).  

Figura 2 - Letramento 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Esse reconhecimento da relevância do contexto na constituição dos letramentos traz em 

seu bojo que as práticas sociais letradas são sempre situadas e os objetivos dos letramentos 

variam de acordo com o contexto (STREET, 1984). Esta perspectiva que propõe o letramento 

como prática social foi denominada de Novos Estudos do Letramento, a qual leva em 

consideração o contexto das relações socioculturais de cada sujeito ou modo como ele se 

organiza socialmente, dessa forma, observa a natureza social e o caráter múltiplo das práticas 

letradas. 
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1.3 OS NOVOS ESTUDOS DO LETRAMENTO 

 

Inicialmente, o termo letramento correspondia à competência de uma pessoa em relação 

à escrita.  Até os anos de 1980, predominava, nos estudos e pesquisas sobre o letramento, a 

tradição psicológica e histórica.  

 

Aos poucos, os estudos foram se alargando para descrever as condições de 
uso da escrita, a fim de determinar como e quais eram os efeitos das práticas 
de letramento em grupos minoritários, ou em sociedades não-industrializadas 
que começavam a integrar a escrita como uma "tecnologia" de comunicação 
dos grupos que sustentavam o poder. Isto é, os estudos já não mais 
pressupunham efeitos universais do letramento, mas pressupunham que os 
efeitos estariam correlacionados às práticas sociais e culturais dos diversos 
grupos que usavam a escrita (KLEIMAN, 1995, p. 16). 

 

A partir da década de 1980, foi somada à tradição psicológica e histórica uma 

perspectiva social e etnográfica, que se consolidou nos anos 1990, sob a denominação de Novos 

Estudos do Letramento (New Literacy Studies) (SOARES, 2009).  

 

Recentemente, porém, a tendência tem sido no rumo de uma consideração 
mais ampla do letramento como uma prática social e numa perspectiva 
transcultural. Dentro dessa perspectiva, uma mudança importante foi a 
rejeição por vários autores da visão dominante do letramento como uma 
habilidade 'neutra', técnica, e a conceitualização do letramento, ao contrário, 
como uma prática ideológica, envolvida em relações de poder e incrustada 
em significados e práticas culturais específicos - que eu tenho descrito como 
'Novos Estudos do Letramento' (STREET, 2014, p.17). 

 

O termo Novos Estudos do Letramento - doravante NEL - foi cunhado por Gee a partir 

da constatação de que os estudos começavam a se afastar cada vez mais do lado cognitivo e se 

aproximavam, cada vez mais, do lado social do letramento (STREET, 2003).  Conforme Gee 

(1999), o atributo ‘novo’ está relacionado à ‘virada social’, pois os NEL sugerem modificações 

epistemológicas para o conceito de letramento, trazendo uma perspectiva mais ampla, 

contemplando práticas de letramento socialmente situadas.  

Outro questionamento levantado pelos NEL se refere à hegemonia de letramentos 

ocidentais. Street (2014) alerta que a maioria das campanhas de alfabetização adota uma 

concepção ocidental de escrita, o que implica em impor essas concepções de Letramento para 

as diferentes culturas ou grupos sociais. O autor alerta para o fato de que: 

 

 



28 

Supõe-se que grupos sociais carentes de letramento, mas que vivem num país 
majoritariamente letrado, terão desvantagens ou ficarão “atrasados” e que seu 

“analfabetismo” é a causa principal disso: vamos alfabetizá-los e eles 
conquistarão mobilidade social, igualdade econômica e política e 
participação na ordem social" (STREET, 2014, p. 38). 

 

Diante desse alerta, o autor (2014) faz uma crítica aos programas de 

alfabetização/letramento por apresentarem um caráter de superioridade, uma manifestação de 

verdadeiro colonialismo, quando, por meio de valor atribuído à escrita de uma cultura, tem a 

pretensão de doutrinar determinado povo ou até mesmo membros de uma mesma sociedade.  

Isso, na verdade, é reflexo da noção que originou a teoria da “grande divisão” entre oral 

e letrado, a qual, segundo Street (2014), é preciso rejeitar. Nessa abordagem, os iletrados são 

cognitiva, social e culturalmente diferentes dos letrados. O que significa que o indivíduo que 

não possui o letramento, consequentemente não tem habilidades que lhes garantam as 

capacidades cognitivas, a facilidade com lógica, a abstração e as operações mentais superiores. 

Portanto, seriam eles mais passivos, “menos críticos, menos capazes de refletir sobre a natureza 

da língua que utilizam ou sobre as fontes de opressão política” (STREET, 2014, p. 38).  

Diante disso, o autor explica que o mais provável é que as “diferenças entre essas 

habilidades cognitivas individuais decorram das diferenças na experiência social e cultural, 

muito mais do que da presença ou da ausência do letramento” (STREET, 2014, p. 40). Street 

salienta que a tarefa política para que haja a rejeição da perspectiva da ‘Grande Divisão’ não 

será uma das mais simples, haja vista que se torna necessário: 

 

Desenvolver estratégias para programas de alfabetização/letramento que 
lidem com a evidente variedade de necessidades letradas na sociedade 
contemporânea. Isso exige que os planejadores de políticas e que os discursos 
públicos sobre letramento levem em maior conta as habilidades presentes das 
pessoas e suas próprias percepções; que rejeitem a crença dominante num 
progresso unidirecional rumo a modelos ocidentais de uso linguístico e de 
letramento; e que lancem o foco sobre o caráter ideológico e específico ao 
contexto dos diferentes letramentos (2014, p. 41). 

 

A tarefa da política se torna complexa porque os programas governamentais assumem 

uma abordagem do letramento segundo o modelo autônomo (STREET, 1984; 2014), que 

veremos mais adiante. Para Street (2003), os NEL representam uma nova maneira de considerar 

o conceito de letramento, enfatizando a sua natureza social. O letramento passou a ser entendido 

de maneira mais ampla, como práticas sociais, o que implica compreendê-lo como construções 

sociais e históricas (STREET, 2014; BARTON, HAMILTON, IVANIC, 2000).  
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Para Gee (1999), os NEL consideram letramento não aquilo que acontece no interior 

das pessoas, mas sim no interior da sociedade, não sendo, portanto, um fenômeno 

primariamente cognitivo, mas sim, um fenômeno sociocultural. Ainda segundo Gee (1999), na 

concepção dos NEL, os leitores e os escritores devem ser vistos como envolvidos em práticas 

sociais ou culturais, pois a linguagem escrita é utilizada de forma diferente, em diferentes 

práticas, por diferentes grupos sociais e culturais. Os modos de ler e de escrever variam segundo 

diferentes instituições, considerando-se a tendência à contextualização das atividades, 

estratégias, saberes, segundo a situação específica, num tempo e espaços concretos (GEE, 

1999).  

Assim, com base em Street (2013), percebemos que os NEL são a denominação para 

essa nova tradição no estudo da natureza do letramento, a qual desvia o seu foco da aquisição 

de habilidades para o letramento como prática social, que “está sempre incrustado em princípios 

epistemológicos socialmente construídos” (STREET, 2013, p.53). Segundo o autor, isso 

demanda o reconhecimento de que o letramento varia de acordo com o contexto e a cultura. 

 

Os [NEL], portanto, não tomam nada como certo em relação ao letramento e 
às práticas sociais aos quais se torna associado, problematizando o que conta 
como letramento em dado tempo e lugar e questionando “de quem” são os 

letramentos dominantes e “de quem” são os letramentos marginalizados ou 
que resistem (STREET, 2013, p.53). 

 

Portanto, conforme esquematizado na Figura 3, os NEL dão relevância ao contexto 

social e um dos seus pressupostos básicos é que as práticas de letramento mudam segundo o 

contexto. Dessa forma, por meio de estudos fundamentados na etnografia enquanto 

metodologia, os NEL elaboraram os conceitos de Letramento Autônomo e Letramento 

Ideológico. Esses conceitos são considerados como ponto de partida para os NEL, que não 

concebem o letramento como a aquisição de habilidades cognitivas individuais (STREET, 

2014), mas como prática socialmente situada, que é construída, significada e negociada.  
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Figura 3 - Novos Estudos do Letramento 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Gee (1999) afirma que os NLS estão baseados na visão de que a leitura e a escrita só 

fazem sentido quando são estudadas levando em consideração o contexto sócio, histórico, 

político e culturais. Esta perspectiva da leitura e da escrita revela uma concepção mais ampla 

do letramento, levando em consideração as práticas letradas em contextos variados. Os NEL 

consideram, portanto, o letramento como um fenômeno plural trazendo o termo Letramentos, 

no plural, o qual se constitui em um conceito de grande relevância, pois traz em seu sentido a 

ênfase na natureza social do letramento e o caráter múltiplo das práticas letradas (STREET, 

2014).  

O letramento é um fenômeno situado e intrinsicamente integrado às práticas sociais, 

cujos modos de funcionamento moldam as formas pelas quais os sujeitos que nelas se engajam 

constroem relações de identidade e de poder (STREET, 2014; BARTON, HAMILTON, 

IVANIC, 2000; KLEIMAN, 1995). 

Ao associar usos sociais de leitura e escrita ao contexto sócio-histórico-cultural de 

determinada sociedade (STREET, 2014), este adquire relevância e o letramento, por sua vez, 

muda de acordo com cada um destes contextos, o que acarreta o reconhecimento de não apenas 

um, mas de diversos letramentos. Portanto, pensar o letramento como um conjunto de práticas 

sociais, que conferem significados aos usos da leitura e/ou da escrita, certamente significa 

entender que a noção de um Letramento com "L" maiúsculo e no singular, é somente a visão 

de uma subcultura (STREET, 2014), pois existem múltiplos letramentos situados nos contextos 
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sociais e culturais das sociedades nas quais eles surgem, já que vivemos em uma sociedade 

semiotizada.  

Para Lemke (2010), toda semiótica é semiótica multimídia e todo letramento é 

letramento multimidiático, por isso o autor ressalta que “Letramentos são legiões”, bem como: 

 

Letramentos são sempre sociais: nós os aprendemos pela participação em 
relações sociais; suas formas convencionais desenvolveram-se 
historicamente em sociedades particulares; os significados que construímos 
com eles sempre nos liga a uma rede de significados elaborada por outros 
(LEMKE, 2010, p.456). 

 

Quando Lemke (2010) afirma que todo letramento é multimidiático, ele se refere ao fato 

de que o sujeito não pode construir significado de forma isolada. Por isso que ele afirma também 

que os letramentos são sempre sociais, organizam-se em gêneros definidos de acordo com as 

diferentes esferas da atividade humana. Para Lemke (2010), os significados são relacionados 

aos fazeres por meio dos letramentos, que, por sua vez, se constituem em “tecnologias e nos 

dão as chaves para usar tecnologias mais amplas. Eles também produzem uma chave entre o eu 

e a sociedade” (LEMKE, 2010, p.456). Portanto, segundo o autor, não podem ser entendidos 

como atos passivos, haja vista que há muito tempo que as tecnologias do letramento deixaram 

de ser atreladas estritamente ao texto escrito (LEMKE, 2010). Nas palavras de Lemke (2010), 

nenhuma tecnologia é uma ilha, pois elas se ligam a outras tecnologias, bem como a outras 

práticas culturais, na medida em que vão se tornando mais complexas. Com as palavras deste 

autor, chegamos à percepção de que uma publicação na internet vai além das habilidades para 

escrever e digitar:  

 

Você precisa ser capaz de operar o software e o hardware para ter seu trabalho 
apropriadamente formatado em HTML, armazenado em um servidor, 
conectado à internet. Alguém precisa escrever e atualizar esses programas, 
alguém precisa projetá-lo, manufaturá-lo, vendê-lo e entregar o hardware, 
configurá-lo, manter a rede, desenvolver protocolos, oferecer assistência e 
serviço técnico (LEMKE, 2010, p.459). 

 

Com isso, Lemke (2010) quer nos mostrar que para analisar os letramentos de maneira 

apropriada não se deve partir apenas da constatação do que as pessoas fazem, mas sim 

“compreendê-los como parte de sistemas mais amplos de práticas que dão coesão à sociedade, 

que fazem dela uma unidade de organização própria e dinâmica muito mais ampla do que o 

indivíduo” (LEMKE, 2010, p.459). Outrossim, (1984), considera letramento como um termo 

sintético usado para resumir “as práticas sociais e concepções de leitura e escrita” (STREET 
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1984, p. 1) (Tradução nossa). Por isso, para elucidar o seu entendimento o autor assinala dois 

modelos que auxiliam nesta compreensão:  o modelo autônomo e o modelo ideológico. 

 

1.3.1 Modelo autônomo do letramento  

 

O que Street (2014) denomina de Modelo Autônomo de Letramento é o modelo de 

letramento que não considera o contexto social e que recomenda a neutralidade e a autonomia 

da aprendizagem e dos usos da escrita e da leitura, associando-os ao progresso, civilização, 

liberdade individual e mobilidade social. Esse modelo é a perspectiva padrão adotada nas 

escolas e nos programas governamentais, supondo que o letramento por si só, com suas 

características intrínsecas, traria efeitos sobre outras práticas sociais e cognitivas (STREET, 

2013), ao defender que: 

 

Introduzir o letramento para as crianças na escola, para pessoas “iletradas” 

em vilarejos e para jovens pobres em áreas urbanas, entre outros, teria o efeito 
de intensificar suas habilidades cognitivas, melhorar suas perspectivas 
econômicas, torná-los cidadãos melhores, independentemente das condições 
sociais e econômicas que respondem pelo seu “iletrismo”, em primeiro lugar 

(STREET, 2013, p. 53). 
 

Ao explicar o Modelo Autônomo, Kleiman (1995, p.21) mostra que a acepção do termo 

autonomia está relacionada ao fato de que a escrita seria um produto “completo em si mesmo” 

desvinculado do contexto. Por isso o modelo autônomo privilegia os textos escritos em 

detrimento da oralidade, pois a escrita “representaria uma ordem diferente de comunicação, 

distinta da oral”. Esse é o modelo apresentado pela escola no qual “o processo de interpretação 

estaria determinado pelo funcionamento lógico interno ao texto escrito, não dependendo das 

(nem refletindo, portanto) reformulações estratégicas que caracterizam a oralidade” 

(KLEIMAN, 1995, p. 22).  

A concepção autônoma considera que apenas na escrita é que aspectos como a lógica, a 

racionalidade são percebidos, pois não estão sujeitas às relações que os interlocutores 

estabelecem no momento da interação. A partir desse raciocínio, o letramento se resumiria, 

então, em uma série de habilidades de leitura e escrita, imune às influências dos valores que 

subjazem nos contextos e nas relações sociais em que essas habilidades são transferidas. Os 

NEL ponderam que as habilidades, tão somente, serão insuficientes para instrumentalizar os 

indivíduos para que possam enfrentar as dificuldades originadas nas atividades de leitura e 

escrita.  
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O modelo autônomo de letramento acata apenas os conceitos lógicos do texto escrito, 

que confere essa autonomia à língua, a qual é apreendida por um processo único, ou seja, o 

modelo de letramento escolar, ao qual se impõe outras características, tais como: 1) a correlação 

entre aquisição da escrita e o desenvolvimento cognitivo; 2) a dicotomização entre oralidade e 

escrita; 3) a atribuição de poderes e qualidades intrínsecas à escrita (KLEIMAN, 1995 p. 22). 

Com relação ao letramento e o desenvolvimento cognitivo, kleiman (1995) revela que 

há uma crença de que o desenvolvimento cognitivo esteja diretamente ligado ao modelo 

autônomo de letramento, dessa forma, os sujeitos não letrados sairiam em desvantagem por não 

seguirem os parâmetros de abstração impostos pela escrita. Aliado a isso, a comparação entre 

os grupos letrados e não letrados, por não se considerar os fatores externos, o contexto sócio 

histórico e as relações interpessoais, induz à pressuposição de que os não letrados sejam menos 

desenvolvidos cognitivamente.  

 

Os problemas da associação da escrita ao desenvolvimento cognitivo são 
vários. O mais importante talvez seja o fato de que uma vez que os grupos não-
letrados ou não-escolarizados são comparados com grupos letrados ou 
escolarizados, estes últimos podem vir a ser a norma, o esperado, o desejado, 
principalmente porque os pesquisadores são membros de culturas ocidentais letradas 
(KLEIMAN, 1995 p. 27). 

 

Sobre a dicotomização da oralidade e da escrita, Kleiman (1995) faz um alerta sobre o 

perigo de se focalizar apenas as diferenças, adotando uma concepção polar com relação a essas 

duas vertentes.  A autora afirma que: 

 

A linguagem, seja qual for a sua modalidade de comunicação, é, por natureza, 
polifônica incorporando o diálogo com vozes outras que as do enunciador. 
Estabelecendo o enunciado, ou o que nós chamaríamos de texto, como a unidade 
real da comunicação discursiva, Bakhtin insiste na necessidade de focalizar o 
linguístico como denominador comum dos mais diversos tipos de textos, apesar 
de suas grandes diferenças formais e da complexidade intrínseca dos gêneros a 
que eles possam pertencer (KLEIMAN, 1995 p. 28-29). 

 

A autora nos mostra que os gêneros discursivos secundários2, apresentam-se como mais 

complexos, não só porque surgem em situações mais complexas, mas também porque absorvem e 

reelaboram os gêneros mais simples da comunicação discursiva imediata.  

                                            
2 Bakhtin (2003) faz a distinção dos dois tipos de gêneros discursivos: primário e secundário. Os gêneros 
do discurso primários são situações comunicativas espontâneas do cotidiano relacionadas aos espaços 
mais informais das pessoas, que implicam em uma comunicação imediata, a exemplo de diálogos do dia 
a dia, um bilhete ou e-mail para amigos ou familiares. Os secundários “surgem nas condições de um 

convívio cultural mais complexo e relativamente desenvolvido e organizado” (Bakhtin, 2003, p. 263), a 
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A respeito das qualidades intrínsecas da escrita, Kleiman (1995) fala da relação 

estabelecida entre a aquisição da escrita e o desenvolvimento de habilidades mentais, na qual 

quem sabe ler e escrever é considerado mais “inteligente”, em virtude do “poder transformador 

de nossas estruturas mentais” que, nesta perspectiva, vem a ser um “atributo intrínseco da 

escrita” (KLEIMAN, 1995 p. 30). Essa valorização da escrita em detrimento da oralidade faz 

com que povos que não desenvolveram a escrita sejam considerados “primitivos”, inferiores 

aos “civilizados”. Essa tendência que “valoriza justamente aquilo que é postulado como 

característico do pensamento transformado pela escrita” - ascensão social e um maior 

desenvolvimento cognitivo - é o chamado “mito do letramento” (KLEIMAN, 1995 p. 34). Esse 

mito é carregado de preconceito que se revela na suposição de que ao alfabetizar-se, o sujeito 

se tornará liberto das amarras que não lhes permite ascender social, cultural e economicamente. 

No entanto, Kleiman, citando Graff nos mostra que “não existe evidência para a correlação entre 

letramento universal e desenvolvimento econômico, igualdade social, modernização” 

(KLEIMAN, 1995 p. 34).  

Street (2013), de maneira bastante lúcida, indica que o modelo autônomo:  

 

Disfarça os pressupostos culturais e ideológicos que o sustentam, de forma 
que possa então ser apresentado como se fosse neutro e universal e que o 
letramento em si teria esses efeitos benéficos. [...] A abordagem autônoma 
simplesmente impõe concepções particulares, dominantes de letramento a 
outras classes sociais, grupos e culturas (STREET, 201, p.53). (Tradução 
nossa) 

 

Ou seja, o modelo autônomo, como qualquer outro letramento, tem uma forte 

dependência de relações de poder e uma cultura específica, o que o torna profundamente 

ideológico. Diante disso, Kleiman (1995), citando Gee (1990), alerta para um agravante do 

modelo autônomo: o de atribuir o eventual fracasso no letramento dominante ao indivíduo, por 

este pertencer ao grupo de pobres e marginalizados. Com base em Kleiman (1995), podemos 

afirmar que este agravante se acentua com o fato desses próprios indivíduos atribuírem uma 

valorização desse letramento ao ponto de se considerem incapazes de adquiri-lo. 

 

                                            
exemplo de artigo cientifico, romance, teatro. Portanto, a diferença entre eles é o nível de complexidade 
e elaboração em que cada um se apresenta, porém, os dois são compostos da mesma essência: os 
enunciados verbais. 
BAKHTIN, M. Os gêneros do discurso. In: BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: 
Martins Fontes, 2003. p.261-306. 
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1.3.2 Modelo Ideológico do Letramento  

 

As pesquisas dos NEL se contrapõem ao modelo autônomo, porque suas conclusões 

orientam no sentido de que o “letramento varia de um contexto para outro e de uma cultura para 

outra e, portanto, resultam em diferentes letramentos em diferentes condições” (STREET, 2003, 

p. 77). Dessa forma, em contraposição ao modelo autônomo, por sinal dominante na sociedade, 

Street (2003) sugere o chamado modelo ideológico, o qual não nega os aspetos cognitivos da 

leitura e da escrita, mas os entende como carregados de significados na sua relação com o 

contexto social, histórico, cultural e nas estruturas de poder. Street (2014, p.173) explica o uso 

do termo ideológico para descrever esta abordagem, afirmando que as “práticas letradas são 

aspectos não só da cultura, como também das estruturas de poder”, levando o letramento a 

variar de acordo com o contexto.  

Kleiman (1995) referindo-se ao modelo ideológico, afirma que: 

 

[...] as práticas de letramento, no plural, são social e culturalmente 
determinadas, e, como tal, os significados específicos que a escrita assume 
para um grupo social dependem dos contextos e instituições em que ela foi 
adquirida. Não pressupõe, esse modelo, uma relação causal entre letramento 
e progresso ou civilização, ou modernidade, pois, ao invés de conceber um 
grande divisor entre grupos orais e letrados, ele pressupõe a existência, e 
investiga as características, de grandes áreas de interface entre práticas orais 
e práticas letradas (KLEIMAN, 1995, p.21). 

 

Para Street (2013), este modelo é justamente uma alternativa ao modelo autônomo por 

oferecer: 

 

Uma visão mais sensível às diferenças culturais das práticas de letramento 
conforme elas variam de um contexto a outro. Esse modelo parte de premissas 
diferentes que as do modelo autônomo, considera, ao invés disso, que o 
letramento é uma prática social – não simplesmente uma habilidade técnica e 
neutra–, que está sempre inserida em princípios epistemológicos socialmente 
construídos. Trata-se de conhecimento: os modos através dos quais as pessoas 
se relacionam com leitura e escrita estão eles próprios baseados em 
concepções de conhecimento, identidade e ser/estar-no-mundo.  (STREET, 
2003, p. 77-8) (tradução nossa) 

 

Com isso, para o autor, as práticas de letramento que envolvem a leitura e a escrita são 

determinados pelos papéis sociais exercidos pelo mesmo indivíduo nos diferentes contextos de 

vida. Logicamente que qualquer pessoa enfrenta diversas situações nas quais o domínio da 

leitura e da escrita são requeridos, suscitando, dessa forma, diferentes letramentos.  
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 Assim, o modelo ideológico joga luz sobre questões culturais e ideológicas que, no 

modelo autônomo, estão nas sombras. Street (2013) exemplifica mostrando que até mesmo as 

formas como os professores e seus alunos interagem já é uma prática social, que afeta a natureza 

do letramento que está em processo, bem como, afeta as ideias sobre o letramento dos 

participantes, sobretudo dos novos educandos, e sua posição nas relações de poder. Portanto, 

ainda segundo o autor, não é válido sugerir que o letramento possa ‘ser dado’ de forma neutra 

e que os seus efeitos ‘sociais’ só serão posteriormente vivenciados.  

Isso demonstra que “o modelo ideológico subsume, e não exclui, o trabalho 

compreendido dentro do modelo autônomo” (STREET, 2014, p. 172). Haja vista que o próprio 

modelo ‘autônomo’ se revela na verdade, profundamente ‘ideológico’ no sentido de que 

disfarça sua própria posição de poder e suas alegações que podem, desse modo, ser apresentadas 

como se fossem neutras e universais (STREET 2013). 

Em suma, o modelo ideológico de letramento contrasta com modelo autônomo, sem 

negá-lo (KLEIMAN, 1995). Ele aponta a necessidade de se repensar os usos e significados da 

leitura e da escrita, levando em consideração o poder dos contextos de interação e os papéis 

sociais desempenhados pelos indivíduos e aos múltiplos letramentos decorrentes da 

participação dele nos diferentes domínios sociais. 

Com isso, segundo Street (2003; 2013), pela perspectiva ideológica, torna-se 

problemático usar simplesmente o termo ‘letramento’, pois esse termo está carregado de 

pressuposições ideológicas e políticas, que tornam difícil realizar estudos neutros acerca da 

variedade de letramentos em diferentes contextos.  

 

O “significado do  letramento”  varia  através  dos  tempos  e  das  culturas  e  

dentro  de  uma mesma cultura. Por isso, práticas tão diferentes, em contextos 
tão diferenciados, são vistas como letramento, embora diferentemente 
valorizadas e designando a seus participantes poderes também diversos 
(ROJO, 2009, p. 99). 

 

Em razão disso, os pesquisadores em NEL instituíram os termos práticas de letramento, 

criado por Street (1984) e eventos de letramento, originados nos estudos Heath (STREET, 

2014).  

 

1.3.3   Prática e Eventos de Letramento 

 

Para descrever as “especificidades dos letramentos em lugares e tempos particulares”, 

Street (2014, p.18) considera útil a noção de prática de letramento que é um desenvolvimento 
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do conceito de Eventos de Letramento. Barton (1994, p. 36) define evento de letramento como 

“uma ocasião em que uma pessoa ‘tenta compreender ou produzir sinais gráficos’, de forma 

isolada ou com outros” (tradução nossa). Ainda segundo Barton (1994), os eventos são 

acontecimentos sociais tendo como base um texto a ser compreendido ou produzido.  

 

[...] eventos de letramento são atividades em que o letramento desempenha 
um papel. Geralmente existe um texto escrito, ou textos, que é central para a 
atividade e falas em torno do texto. Eventos são episódios que emergem das 
práticas e são definidas por elas (BARTON; HAMILTON, 1998, p. 8). 

 

Dessa forma, já está participando de um evento de letramento todos que estão 

envolvidos em atividades como ler um texto em sala de aula, discutir a respeito de uma matéria 

de jornal ou revista, contar histórias para o filho, ler e escrever e-mails. Isso porque essas 

atividades estão diretamente relacionadas aos significados que essas pessoas dão às suas 

práticas sociais letradas, que se desenvolvem em um contexto permeado por ideologias e 

estruturas de poder. Ou seja, nessas situações das atividades acima descritas, acontece um 

evento de letramento porque um texto escrito está sendo o mediador de uma atividade social. 

 Por isso Street, (2014, p. 18), citando Heath, (1982) considera um evento de letramento 

como “qualquer ocasião em que um fragmento de escrita é integral à natureza das interações 

entre os participantes e de seus processos interpretativos”.  Na mesma esteira desse pensamento, 

Kleiman (1995, p. 40) afirma que os eventos de letramento são “situações em que a escrita 

constitui parte essencial para fazer sentido da situação, tanto em relação a interação entre os 

participantes como em relação aos processos e estratégias interpretativa”.  

Street (2014) emprega práticas de letramento como um conceito mais amplo que eventos 

de letramento, alcançando um nível mais elevado de formas de significação do uso da leitura 

e/ou da escrita em contextos culturais. 

 

O conceito de prática de letramento se coloca no nível mais alto de abstração 
e se refere igualmente ao comportamento e às conceitualizações sociais e 
culturais que conferem sentido aos usos da leitura e/ou da escrita. As práticas 
de letramento incorporam, não só os “eventos de letramentos”, como ocasiões 

empíricas às quais o letramento é essencial, mas também modelos populares 
desses eventos e as preconcepções ideológicas que os sustentam (STREET, 
2014, p.18). 
   

Diante disso, consideramos importante salientar que, nesta pesquisa, os conceitos de 

eventos de letramento e de práticas de letramento serão abordados conjuntamente, pois, com 

base em Street (2014), entendemos que estes encapsulam aqueles. As práticas situam os eventos 
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em contextos discursivas, sociais, econômicos, políticos e culturais dentro dos quais os 

participantes do evento atribuem significados aos usos da leitura e/ou da escrita. Sendo assim, 

o evento é propriamente o uso do letramento nas instancias sociais, portanto é passível de ser 

observável, sendo o texto sua materialização (STREET, 2014; 2003). A Figura 4 sintetiza os 

conceitos dessas duas concepções de acordo com as perspectivas do Modelo Ideológico. 

 

Figura 4 – Práticas de letramento 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Com isso, comungamos das ideias de Barton e Hamilton (2000, p. 8), quando afirmam 

que o letramento é melhor entendido como um conjunto de práticas sociais e que estas podem 

ser inferidas a partir de eventos que são mediados por textos escritos. Com base nessas palavras, 

é possível afirmar, portanto, que as práticas, os eventos e os textos são os elementos que 

constituem o letramento. 

No entanto, torna-se necessário ressaltar que não apenas o texto escrito pode ser 

mediador de práticas sociais; não apenas ele tem um caráter formal e planejado. Uma palestra 

ou um seminário são por natureza situações orais, como também, por natureza, são altamente 

formais, portanto devem ser planejadas. Nestas situações, observa-se um contínuo entre a 

escrita e a oralidade, deste modo, estaremos também diante de eventos de letramento.  
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2 PRÁTICAS DE LETRAMENTO NA CIBERCULTURA 

 

2.1 CIBERCULTURA  

 

A sociedade contemporânea é marcada pelas influências e impactos do uso das 

tecnologias da informação e comunicação - doravante TIC - que fizeram emergir também várias 

possibilidades de interações. Esta constatação nos é clareada na reflexão de Lévy (1999, p. 11-

12) ao nos revelar que:  

 

Estamos vivendo a abertura de um novo espaço de comunicação, e cabe 
apenas a nós explorar as potencialidades mais positivas deste espaço nos 
planos econômico, político, cultural e humano. [...]. Que tentemos 
compreendê-la, pois a verdadeira questão não é ser contra ou a favor, mas sim 
reconhecer as mudanças qualitativas na ecologia dos signos, o ambiente 
inédito que resulta da extensão das novas redes de comunicação para a vida 
social e cultural. Apenas dessa forma seremos capazes de desenvolver estas 
novas tecnologias dentro de uma perspectiva humanista.  

 

Um novo contexto começou a se configurar na metade e século XX e início do XXI, 

período que passou e passa por grandes modificações, num ritmo frenético, e a cada dia o ritmo 

dessas modificações tem se tornado mais acelerado. A revolução tecnológica é a responsável 

por este fenômeno criador de um novo cenário, no qual a mediação tecnológica está inserida 

nas práticas sociais e sua influência fez surgir um meio de comunicação a partir da interconexão 

de computadores,  

Os avanços tecnológicos destes períodos provocaram um impacto sem precedentes na 

sociedade, o que fez surgir uma cultura decorrente dessa evolução tecnológica; uma cultura 

marcada pelas tecnologias digitais: uma cibercultura (LÉVY 1999; LEMOS 2003). Esse 

conceito, aliado ao de ciberespaço, são essenciais nos estudos de Lévy (1999) e, de igual forma, 

serão também muito importantes para nossa pesquisa, já que a cibercultura permeia toda a 

sociedade contemporânea e o ciberespaço é o palco das interações que compõem as práticas 

sociais. Lévy (1999), em suas reflexões, toma estes conceitos como ponto de partida. 

O ciberespaço (que também chamarei de "rede") é o novo meio de 
comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O termo 
especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas 
também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os 
seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Quanto ao 
neologismo "cibercultura", especifica aqui o conjunto de técnicas (materiais 
e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores 
que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço.  (LÉVY, 
1999, p. 17).
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Com já dito, a sociedade contemporânea está vivendo a abertura de um novo espaço de 

comunicação e ele é o meio onde a cibercultura é criada e no qual ela emerge e se transforma. 

Assim, o termo cibercultura, segundo Lévy (1999), “expressa o surgimento de um novo 

universal, diferente das formas que vieram antes dele, no sentido de que ele se constrói sobre a 

indeterminação de um sentido global qualquer” (LÉVY, 1999, p. 15). Para Lemos (2003, p. 11) 

é uma nova “forma sociocultural que emerge da relação simbiótica entre a sociedade, a cultura 

e as novas tecnologias”. Este autor define, portanto, cibercultura como “a cultura 

contemporânea marcada pelas tecnologias digitais” e alerta que já estamos vivendo esta 

realidade e que “ela não é o futuro que vai chegar, mas o nosso presente (home banking, cartões 

inteligentes, celulares, palms, pages, voto eletrônico, imposto de renda via rede, entre outros)” 

(LEMOS 2003, p 11). Portanto, segundo as palavras do autor, a conclusão é que a “cibercultura 

representa a cultura contemporânea sendo consequência direta da evolução da cultura técnica 

moderna” (LEMOS 2003, p. 11), conforme expressa a Figura 5.  

 

Figura 5 - Cibercultura 

 
 Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Acreditamos que a noção de ciberespaço e o caráter dinâmico da cibercultura permitem 

que sejam elaboradas novas maneiras de pensar e de interagir, os papeis são reavaliados, a partir 
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dos novos modelos de comunicação, os quais exigem que os sujeitos assumam múltiplos papéis, 

pois neste cenário ele cria e recria, faz e refaz a sua realidade. Por isso, torna-se necessário um 

sujeito preparado para a autonomia nos moldes propostos por Freire (1996), que seja capacitado 

para as práticas de leituras sobretudo do seu contexto social, o qual é agora marcado pela 

cibercultura, pois as práticas digitas começaram a fazer cada vez mais parte das práticas 

cotidianas, trazendo significativas modificações para a contemporaneidade. 

Segundo SOARES (2002), as consequências decorrentes dessas modificações são de 

ordem social, cognitiva e discursivas. Creditamos a essa nova realidade o fato da Linguística 

Aplicada, a partir da década de 1990, ter dado maior interesse ao foco de estudo no sentido de 

entender “como a mediação da tecnologia digital afeta a linguagem e as práticas escolares 

cotidianas” (BRAGA, 2007 p. 181), já que esta realidade vem configurando um novo 

letramento, o letramento digital. 

 

2.2 LETRAMENTO DIGITAL 

 

Os conceitos de Street e os NEL subsidiam tanto na compreensão das características do 

contexto digital, quanto no entendimento sobre letramento digital, principalmente ao abordar 

os modelos de letramentos autônomo e ideológico, pois nos permite estabelecer uma relação 

destes com os conceitos de alfabetização digital e de letramento digital. 

Segundo Takahashi (2000), alfabetização digital é a aquisição de habilidades básicas 

para o uso de computadores e da Internet, ou seja, o uso elementar das funções e ferramentas 

básicas. Assim, concordando com o autor acima, consideramos que um indivíduo alfabetizado 

digitalmente tem como principal aspecto da sua atuação, no contexto digital, a habilidade para 

codificar e decodificar mensagens por meio de alguma tecnologia, como o computador e a 

internet. A preparação do sujeito para a simples utilização funcional dos recursos tecnológicos 

nos permite visualizar a proximidade deste conceito com o modelo autônomo de letramento 

Acreditamos que da mesma forma que apenas identificar as letras e palavras 

(codificação e decodificação) não contempla as necessidades requeridas no letramento 

tradicional, a simples utilização funcional dos recursos tecnológicos, por meio do uso de suas 

funções básicas (ligar um computador, atender e fazer chamadas num aparelho celular, digitar 

um texto), também não é suficiente para responder às demandas sociais da era digital em que 

vivemos. Na capacitação do indivíduo para essa utilização dos recursos tecnológicos, entendido 

como alfabetização digital, o tipo de habilidade desenvolvida depende da prática social na qual 

este indivíduo esteja engajado, privilegiando a homogeneidade dos contextos.  
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Ao propor “a utilização social dessas habilidades e tecnologias para finalidades 

específicas, em contextos específicos” (BUZATO, 2007, p. 144), o letramento digital se revela 

guiado pelo modelo ideológico de letramento. 

O contexto digital nos proporciona a abertura de novo espaço, no qual somos 

convocados a explorar as suas potencialidades mais positivas (LÉVY, 1999). Diante disso, 

consideramos que ser letrado digitalmente pressupõe conhecimento crítico dos usos para este 

fim, por isso concordamos com Buzato (2001) quando ainda se referia ao Letramento 

Eletrônico, e já afirmava que este pressupõe o conhecimento ou a habilidade necessária para 

responder adequadamente às demandas sociais de uma nova era digital, ou como quer Lévy 

(1999), às demandas da cibercultura.   Por isso Soares e Barreto (2016, p. 3) que: 

 

 Práticas de letramento digital não tratam apenas do bom manuseio das 
máquinas, das interfaces de um dispositivo computacional. Há uma 
preocupação em termos de construção e produção de conhecimentos por meio 
desses usos. 

 

Com isso, Buzato (2009) ao apresentar seu conceito de Letramentos Digitais, pondera 

que estes são, na verdade: 

 

Conjuntos de letramentos (práticas sociais) que se apoiam, entrelaçam, e 
apropriam mútua e continuamente por meio de dispositivos digitais para 
finalidades específicas, tanto em contextos socioculturais geograficamente e 
temporalmente limitados, quanto naqueles construídos pela interação 
mediada eletronicamente (BUZATO, 2006, p.16). 

 

Importante notar que, em sua conceitualização, o autor destaca que se trata de um 

conjunto de práticas e tecnologias, que está situado em um contexto cultural específico. 

Concordamos com este autor que a essas práticas sociais, nas quais os indivíduos se envolvem 

com o uso de habilidades e tecnologias, com objetivos específicos e em situações específicas 

“nos referiríamos mais propriamente como um conjunto de letramentos” (BUZATO, 2007, p. 

144). Por isso, neste trabalho, adotaremos o conceito de letramentos digitais (doravante LD), 

no plural, pois o conceito do autor compreende que os LD são: 

 

Como redes complexas e heterogêneas que conectam letramentos (práticas 
sociais), textos, sujeitos, meios e habilidades que se agenciam, entrelaçam, 
contestam e modificam mútua e continuamente, por meio, virtude ou 
influência das NTIC (BUZATO, 2009). 
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Essa concepção mostra um alargamento das fronteiras concernentes à explicitação do 

conceito, ampliando seu domínio para além dos aspectos já consagrados, nas tentativas de 

conceitualização de letramento dito tradicional (leitura e escrita). Essas tentativas levavam 

muitos conceitos dos LD na direção de dicotomizar em relação ao suporte, buscando 

caracterizá-los “pelo viés da utilização de telas eletrônicas” (BUZATO, 2009). 

Ao contrário disso, esta definição não dicotomiza os LD “com os letramentos ditos 

tradicionais, que continuam a ser significativos em praticamente todos os contextos de prática” 

(BUZATO, 2009). Dessa forma, o autor propõe um conceito mais amplo, para englobar as 

diversas dimensões do termo letramento. Esta definição além de ser dinâmica, reconhece como 

característica central dos LD o fato de que eles conectam sujeitos remotos, dando um caráter de 

construtor de contextos transculturais.  

A ampliação do domínio, promovido por esta maneira que adota uma perspectiva 

complexa de conceituar, possibilita recobrir outros tipos de habilidades ou competências, pois 

não apenas as práticas de leitura e escrita são mediadas pelo ciberespaço, mas ele também 

sugere novas fontes de informação, novos métodos de construção e difusão de conhecimentos. 

A Figura 6 faz uma representação do que Lévy (1999, p.157) nos ensina a esse respeito, ao 

afirmar que “o ciberespaço suporta tecnologias intelectuais que amplificam, exteriorizam e 

modificam numerosas funções cognitivas humanas”.  
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Figura 6 - Letramentos Digitais  

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 
A figura demonstra que para ser letrado digital é preciso um contínuo de habilidades e 

competências:  

 Habilidades técnicas, para o uso das ferramentas tecnológicas;  

 Curadoria de conteúdo, pois diante da fluidez e o excesso de informações na internet é 

necessária organizar e selecionar o que é relevante, para que seja compartilhado da 

maneira mais eficiente; 

 Memória visual, pois para compreensão da informação no ciberespaço, que se utiliza de 

diversas formas simbólicas, é importante a capacidade processar imagens, que também 

não estejam mais no campo de visão, relacionando suas características com outros 

imagens; 

 Pensamento crítico avaliativo, para que seja possível, diante do gama de informações 

presentes na rede, selecionar aquelas que apresentam alguma relevância e para a 

construção de um conhecimento; 

 Criatividade e autenticidade, para que tenha a capacidade de produzir e elaborar 

conteúdo original para seja compartilhado; 



45 

 Colaboração, participar da construção de um produto, trabalhando independente em um 

uma construção em grupo por isso esse letramento é um motivador do processo de 

aprendizagem 

Diante disso, da mesma forma que Letramento foi considerado, neste trabalho, como 

práticas sociais, “cujos modos específicos de funcionamento têm implicações importantes para 

as formas pelas quais os sujeitos envolvidos nessas práticas constroem relações de identidade e 

poder” (KLEIMAN, 1995 p.11), adotaremos a conceituação dos LD que vai além do 

conhecimento das habilidades técnicas para lidar com os dispositivos digitais. A nossa 

concepção de LD é voltada para o conhecimento das competências sociais, as quais são 

adquiridas através da colaboração e das práticas no ciberespaço. 

O conceito adotado evidenciará as práticas que abrangem diferentes contextos em que 

um indivíduo está presente e que são social e culturalmente determinadas. Dessa forma, 

adotaremos o conceito dos LD segundo Saito e Souza (2011), citando Castells (1999), Selber 

(2004) e Buzato, (2009), definindo-os: 

Como uma rede de múltiplos letramentos, entendidos como práticas sócio-
discursivas do ambiente digital, mediadas pelas TICs – em suas dimensões 
técnicas, sociais e hipersemióticas –, ideologicamente marcadas por 
contextos específicos e agenciadas por sujeitos e instituições posicionados 
sócio-historicamente na Sociedade Informacional (SAITO; SOUZA, 2011, p. 
136). 

 

Nesse conceito, ser letrado digital está ligado a situações e finalidades específicas e, 

dessa forma, os LD afetam e são afetados pelos contextos nos quais “são introduzidos, ou que 

ajudam a construir e transformar”, de modo que as consequências sociais e cognitivas serão de 

acordo com os fatores socioculturais e as “finalidades envolvidas na sua apropriação” 

(BUZATO, 2006, p.08). 

 Acreditamos que essa forma de encarar os LD, adotada nesta pesquisa, irá oportunizar 

a produção de um conhecimento crítico para o uso das TIC, como também favorecerá o 

conhecimento que poderá dar sustentação à prática docente na sala de aula. De igual forma, 

favorecerá as práticas de LD para o uso das novas tecnologias com desenvoltura, objetivando 

o ensino de “tecnologias das sociedades letradas como uma das formas de potencializar o 

cidadão para lidar com as estruturas de poder na sociedade” (KLEIMAN, 1995 p.08), pois, 

segundo essa autora, a palavra de ordem que deve preponderar em qualquer investigação sobre 

o letramento, seguindo os caminhos traçados por Paulo Freire, é empoderamento através do 

letramento, pois:  
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Considerando a realidade atual, marcada por mudanças dramáticas e rápidas 
– propiciadas tanto no nível local quanto global, pelas novas forma de 
interação mediadas por computador -, é necessário que educadores entendam 
como a tecnologia pode ser explorada para facilitar ou impedir o acesso ao 
conhecimento e ao poder social (BRAGA,2007, p. 182). 

 

Assim, ainda segundo Braga (2007), os LD abrem espaços que não foram comtemplados 

pelas práticas letradas anteriores, possibilitando o acesso ao conhecimento e ao contato social, 

“criando novas lacunas nas estruturas do poder vigente” (BRAGA,2007, p. 86). A exploração 

dessas lacunas, segundo a autora, é fecunda para ampliar as possibilidades de acesso social de 

grupos periféricos. Por meio dos vários canais de comunicação aberto, viabilizando novas 

formas de socialização e construção de conhecimento. Com isso, é possível a ampliação das 

redes sociais desses grupos, que por questões financeiras e locais de moradia tinham a tendência 

a serem restritas. 

O aumento do uso dos novos recursos tecnológicos, com a ampliação das possibilidades 

de acesso, sobretudo de grupos excluídos, vem causando profundas transformações nas 

sociedades, possibilitando essas novas formas de interações, as quais seriam impossíveis antes 

da chegada da internet.  
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2.3 PROCESSOS INTERATIVOS  

 

Segundo Vygotsky (2000), a interação com outros indivíduos e com o meio é 

responsável por toda a aprendizagem humana e com a integração da internet às TIC as 

interações no ciberespaço se aprofundaram.  

O advento da internet, com toda a sua potencialidade de interação, provocou o intenso 

uso do conceito de interatividade (MATTA; CARVALHO, 2008). É importante que 

salientemos aqui que embora exista uma relação entre esses termos, o conceito de interatividade 

não deve ser confundido com o de interação.  

Lemos (2000) identifica três níveis de interação, que para o autor não se excluem: 

interação social, interação analógico-mecânica, e interação eletrônico-digital.  

 

Um exemplo cotidiano, quando falamos em interação tecno-social, é o 
trânsito. O fluxo de automóveis depende de um sistema interativo, auto-
organizante e participativo. No trânsito, o motorista participa de um processo 
duplamente interativo: de um lado, uma interação com a máquina, que 
chamaremos de “analógicoeletro-mecânica”, e de outro, uma interação com 
os carros (motoristas), que chamaremos simplesmente de interação social. 
Nesse exemplo, a interatividade é, ao mesmo tempo, uma interação técnica 
(de tipo “analógico-mecânico”) e “social (LEMOS, 2000). 

 

Para Lemos (2000), interatividade é na verdade um caso específico de interação: um 

tipo de relação tecno-social que pressupõe um diálogo entre homem e máquina, através de 

interfaces gráficas, em tempo real.  

Alex Primo (2000), em sua proposta de estudo para o conceito de interatividade, faz 

uma diferenciação entre o que é interativo e o que é reativo. A autonomia é a marca de um 

sistema interativo, no qual a comunicação se dá por meio da troca, possibilitando, a existência 

de um verdadeiro diálogo. Um sistema reativo, por sua vez, é marcado pelas possibilidades de 

escolhas pré-determinadas. A partir dessa diferenciação, Primo (2000) sugere dois tipos de 

interação: mútua e reativa.   

A interação mútua se caracteriza como um sistema aberto. Ela forma um todo global, 

composto por elementos interdependentes, ou seja, se uma das partes for afetada, todo o sistema 

se modifica. Dessa forma, o contexto exerce influencias sobre este sistema, uma vez que 

ocorrem constantes trocas entre eles. Portanto, em um processo de interação cada interagente 

participa da construção deste processo, afetando-se mutuamente (PRIMO, 2000).  

Conforme Primo (2000), a interação reativa se caracteriza como um sistema fechado. 

Ela apresenta uma limitação no processo interativo por ser linear, com forte roteirização, 
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limitada a relações de estímulo e resposta e com uma delimitação bem definida do papel do 

emissor e do receptor,  

 

[...] uma relação reativa não seria interativa. De fato, a primeira se caracteriza 
por uma forte roteirização e programação fechada que prende a relação em 
estreitos corredores, onde as portas sempre levam a caminhos já determinados 
à priori. A relação reativa seria, pois, por demasiado determinística, de 
liberdade cerceada. (PRIMO, 2000. p:06) 

 

Alex Primo (2000) ainda adverte que não se pode tomar um sistema reativo como 

principal exemplo de interação, como é veiculado nas campanhas publicitárias no setor de 

informática. Portanto, seguindo este entendimento do autor, muitos produtos eletrônicos que 

são anunciados como interativos, na realidade, podem ser categorizados como interação reativa. 

Lévy (1999), também aborda o uso irrefletido do termo interatividade e o coloca com 

um problema, abordando-o sob este prisma. 

 

A interatividade assinala muito mais um problema, a necessidade de um novo 
trabalho de observação, de concepção e de avaliação dos modos de 
comunicação do que uma característica simples e unívoca atribuível a um 
sistema específico (LÉVY, 1999, p.82). 

 

Para Lévy (1999), o termo interatividade “ressalta a participação ativa do beneficiário 

de uma transação de informação” (1999, p.79).  Nas concepções deste autor, a interatividade é 

a possibilidade de transmutar os envolvidos num processo de comunicação em emissores e 

receptores da mensagem. No ciberespaço, seria a capacidade de reapropriação e recombinação 

da mensagem por seu receptor. 

Fragoso (2001) esclarece que “a palavra interatividade, derivada do neologismo inglês 

interactivity, foi cunhada para denominar uma qualidade específica da chamada computação 

interativa (interactive computing). ” Nas palavras da autora, percebemos que de fato este termo 

tem seu nascimento ligado às interações sujeito – computador: 

 

Remontando aos anos 1960, a computação interativa nasceu da incorporação 
de teleimpressoras e máquinas de escrever como unidades de entrada e saída 
de dados (input e output) de sistemas computacionais. Flexibilizando a 
interação usuário-máquina, até então realizada a partir de cartões perfurados, 
fitas magnéticas, interruptores e dials [...] (FRAGOSO, 2001). 

 

Contudo, o termo interatividade não se restringe apenas a este tipo de interação, na 

verdade esta é uma perspectiva tecnicista que associa interatividade ao conceito de transmissão 
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definindo-a como parte de processos de comunicação. Assim, por este prisma, Matta e Carvalho 

(2008) advertem que geralmente nesse tipo de concepção não se busca:  

 

Evidenciar a capacidade de articulação entre contextos sociometabólicos e 
procedimentos da prática de vida e cotidiano das pessoas, nem sua natureza 
de partilhar a fomentar construções coletivas das experiências colaborativas 
e/ou cooperativas sempre presentes na vida humana (MATTA; 
CARVALHO, 2008).  

 

Fragoso (2001) explica que como qualquer processo em que dois ou mais agentes 

interagem é considerado interativo, como também é considerado interativo tudo aquilo que 

permite a modalidade específica como os processos amplos de interação social. Por isso, a 

autora adverte que não se pode “apropriar-se da qualificação interativo em seu sentido restrito”, 

refutando qualquer outro tipo de interação, pois seria uma generalização irrefletida, haja vista 

que “o fato de que alguns meios ou certos processos e produtos midiáticos são dotados de 

interatividade não implica que os demais sejam não-interativos” (FRAGOSO, 2001). 

Por isso, advertidos pelas palavras de Fragoso (2001) e com base nos estudos de 

Vygotsky (2000), nesta pesquisa, adotaremos um conceito sócio interacionista de 

interatividade. Para isso, torna-se necessário, segundo Matta e Carvalho (2008), levar em 

consideração a práxis humana, histórica e social. Em relação e isso, Soares (2010) pontua: 

 

No contexto de análise de Vygotsky a estrutura humana é percebida de forma 
complexa e como produto de um processo de desenvolvimento enraizado nas 
ligações entre história individual e social (SOARES, 2010, p.49). 

 

Portanto, com base no que nos ensina Soares (2010) e Matta e Carvalho (2008) devemos 

ter claro em nossas concepções que não é o avanço tecnológico e a rede mundial de 

computadores que conferem ao homem os atributos de interatividade e colaboração, na verdade, 

são “consequência das necessidades e práticas humanas, [...] das condições objetivas e 

demandas sociometabólicas de nosso tempo” (MATTA; CARVALHO, 2008). Esta é a base da 

abordagem vygotskyana, ou seja, o entendimento de que o homem, ao ser influenciado pela 

natureza, “age sobre ela e cria seus próprios mecanismos de sobrevivências” (SOARES, 2010). 

Assim, afirmamos que a concepção de interatividade adotada aqui, é ancorada na teoria 

sócio interacionista de Vygotsky (2000).  Foi ele quem primeiro sugeriu a aprendizagem 

cooperativa, na qual o processo de aprendizagem se desenvolve gradualmente num ambiente 

histórico, através do nível de interação social a que este indivíduo é exposto. 



50 

Para Vygotsky (2000) a interação social tem um papel primordial no desenvolvimento 

cognitivo. É primeiramente no nível social que aparece toda a função no desenvolvimento 

cultural de uma criança e depois no nível individual. Portanto, segundo Soares (2010), 

Vygotsky assume que os sujeitos se constroem na interação dialética entre eles e o meio 

sociocultural, sendo o processo de desenvolvimento desses sujeitos formado por relações 

complexas, mediadas por diferentes contextos e por sistemas de signos, que são sistemas 

psicológicos de transição existentes entre o comportamento elementar e os níveis superiores 

(SOARES, 2010). A aprendizagem resulta dessas interações que ocorrem durante toda a vida 

do sujeito.  

Ao tratar da aprendizagem, Vygotsky apresenta três níveis para o desenvolvimento do 

aprendente: Nível de desenvolvimento real, Nível de desenvolvimento potencial e Zona de 

desenvolvimento proximal. Sobre esses três conceitos, Soares (2010, p.55), com base em 

Vygotsky, explica que: 

 

O nível de Desenvolvimento Real é [...] um produto final do 
desenvolvimento, ou seja, funções já amadurecidas. O Nível de 
Desenvolvimento Potencial se manifesta por meio de ações vivenciadas com 
a ajuda de um adulto ou mesmo com a colaboração de companheiros mais 
capazes. A zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o nível de 
Desenvolvimento Real e o nível de Desenvolvimento Potencial. 

 

O Nível de Desenvolvimento Real é definido como aquilo que o indivíduo é capaz de 

fazer sozinho; o Nível de Desenvolvimento Potencial é conceituado como aquele onde o 

aprendiz necessita de ajuda para elaborar uma determinada tarefa; a zona de Desenvolvimento 

Proximal é expressa como a diferença entre aquilo que o indivíduo realmente já possui 

condições de executar e as ações para quais ele necessita de guia.  Ainda segundo Soares (2010) 

é na Zona de Desenvolvimento Proximal (doravante ZDP) - que o educador deve atuar, pois 

com o seu conhecimento “o professor pode planejar situações de intervenção no processo de 

aprendizagem” dos seus alunos.  

Portanto, a ZDP é o ambiente em que irão se “desenvolver as funções que estão em 

processo de amadurecimento e que se tornarão funções consolidadas, estabelecidas no Nível de 

Desenvolvimento Real” (SOARES, 2010), ou seja, é o caminho entre o que o indivíduo já sabe 

e aquilo que ainda não aprendeu. Nas palavras de Vygotsky (2000) é: 

 

A distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 
através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 
potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de 
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um adulto […].  
Aquilo que é zona de desenvolvimento proximal hoje, será o nível de 
desenvolvimento real amanhã – ou seja, aquilo que uma criança pode fazer 
com assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã” (VYGOTSKY, 

2000, p. 112 -113). 
 

Por isso, o conceito de interatividade que adotaremos nesta pesquisa está atrelado ao 

conceito de ZDP. Isso porque, segundo Matta e Carvalho (2008): 

 

A zona proximal pode ser vista como existente toda vez que sujeitos 
envolvidos numa certa construção social, sejam eles alunos, professores ou 
outros, estejam imersos em uma realidade concreta e na construção de 
soluções válidas às suas demandas sociometabólicas. Significa dizer que, seja 
à distância via Internet, seja presencialmente, seja entre seres humanos pré-
históricos aprendendo e pescar, seja em um ambiente em rede Internet onde 
se aprende a trabalhar com MSN, cada sujeito envolvido é parceiro e partilha 
a construção de todo processo, da concretude de seu contexto e ambiente 
mediador de vida cotidiana (MATTA; CARVALHO, 2008).  

 

Fundamentamo-nos nessas concepções, quando nos propomos a adotar um conceito de 

interatividade alicerçada no materialista-dialético, pois “compreendemos que todas as relações 

humanas são construídas socialmente, nas zonas de desenvolvimento proximais dinamicamente 

forjadas” (MATTA; CARVALHO, 2008).  Isso porque esse compartilhamento de práticas 

sociais e vivências entre diversos indivíduos engajados na construção de alguma demanda, 

aliados ao contexto social e ambiental, segundo esses autores, “seria o palco da interatividade”.  

Com isso, Matta e Carvalho (2008) definem interatividade como “a intersecção entre as 

práticas sociais de sujeitos engajados na resolução e compartilhamento de construção de 

conhecimento e de prática de vida compartilhada”. Portanto, quando o indivíduo coletiviza uma 

pratica de vida comum, conforme representado na Figura 7, ele promove um contexto em que 

há uma interação entre personalidades, construindo um sujeito não individual e, dessa forma, 

vivencia uma interatividade.  
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Figura 7 - Conceito de interatividade adotado na pesquisa 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Com relação à adoção desse conceito na pesquisa, levamos em consideração as 

ponderações de Matta e Carvalho (2008) ao afirmarem que: 

 

Esta definição, além de poder ser aplicada em rede, e na realização de 
qualquer comunidade de aprendizagem, pode também ser aplicada em 
qualquer comunidade de prática que exista em meio digital, ou presencial. 
Desta forma desaparece o caráter elitista, que atribui a sujeitos usuários da 
tecnologia digital, ambiente digital ou Educação a Distância (EAD), o status 
de seres especiais, habitante do futuro, e as Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC) passam a ser do alcance de todos, bastando para isso que 
se tenha condição de reunir os sujeitos que necessitem da utilização de 
tecnologia digital, para que, pela construção de práticas coletivas, possa se 
estabelecer a interatividade vista como interseção dentre práticas sociais dos 
sujeitos. Todo ser humano passa a estar, em potencial, igualmente qualificado 
para o trabalho com a tecnologia.  

 

Além disso, levamos em consideração também o fato de que embora saibamos que 

Vygotsky não estudou em seu tempo o ciberespaço, bem como as interações na internet, ele 

afirmava, em suas concepções, que o sujeito necessita do outro para se constituir. 
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3 FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O CONTEXTO DA CIBERCULTURA 

 
Os reflexos da cibercultura na sociedade contemporânea trazem novas possibilidades 

ligadas a mudanças na relação com o saber, nos sistemas de educação e na formação docente, 

por meio do diálogo desses institutos com as novas tecnologias digitais. Da máquina de 

escrever, projetada para o homem cartesiano, à interconexão de computadores, marcada pela 

cooperação e coletividade, a educação atravessou essas mudanças com dificuldades de ter uma 

prática pedagógico contemporânea da sociedade na qual estava inserida. Afirmamos isso 

pautados no que já preconizava Anísio Teixeira (1963), no texto ‘Mestres de Amanhã’, ao 

afirmar “que ainda não fizemos em educação o que deveria ser feito para preparar o homem 

para a época a que foi arrastado pelo seu próprio poder criador” (TEIXEIRA, 1963, s/p). E 

numa percepção avançado para seu tempo, o mestre adverte sobre a formação de professores 

diante dos avanços tecnológico de sua época, sobretudo com o crescimento de proporções 

mundiais dos meios de comunicação de massa: 

 

Todo o nosso passado, nossos mais caros preconceitos, nossos hábitos mais 
queridos, nossa agradável vida paroquial, tudo isto se levanta contra o 
tumulto e a confusão de uma mudança profunda de cultura, como a que 
estamos sofrendo. A mocidade, contudo, está a aceitar esta mudança, é 
verdade que um tanto passivamente, mas sem nada que lembre a nossa 
inconformidade. A mudança, todos sabemos, é irreversível. Só 
conseguiremos restaurar-lhe a harmonia, se conseguirmos construir uma 
educação que a aceite, a ilumine e a conduza num sentido humano. 
(TEIXEIRA, 1963, s/p) 

 

Percebemos que Anísio Teixeira, em seu tempo, já previa os desafios que a educação e, 

consequentemente, a formação de professores enfrentaria, diante dessas modificações que 

influenciaram as suas relações socioculturais e suas formas de organização social, pois o 

crescimento do público do cinema, do rádio, da televisão certamente causou alterações não só 

nas formas de entretenimento, mas sobretudo nas maneiras de consumir e esse é um desafio que 

se prolonga até os dias de hoje. 

 

Ou melhor, todos sabemos, pois ninguém desconhece que, se a educação é 
cada vez mais fraca, o anúncio e a propaganda são cada vez mais fortes e 
nossa sociedade - sobretudo nos países em que já se fez afluente - é uma 
sociedade cujo objetivo se reduz ao de consumir cada vez maiores 
quantidades de bens materiais. Conseguimos condicionar o homem para essa 
carreira de consumo, inventando necessidades e lançando-o num delírio de 
busca ilimitada de excitação e falsos bens materiais (TEIXEIRA, 1963, s/p). 
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Até os dias de hoje também existe esta preocupação com a educação, que passa pela 

formação do professor, em relação ao consumismo e à propaganda, sobretudo com o advento 

da internet, fazendo com que se tornasse uma inquietação tanto dos pais e estudantes, quanto 

dos estudiosos das diversas áreas, porém poucas ações foram concretizadas. 

Em termos da formação docente para a cibercultura, concordamos com Teixeira (1963) 

e comungamos da percepção de Imbernón (2010), pois também julgamos necessário  

 

Começar a refletir sobre o que nos mostra a evidencia da teoria e da prática 
formadora dos últimos anos e não nos deixarmos levar pela tradição 
formadora, para assim tentar mudar e construir uma nova forma de ver o 
ensino e a formação docente IMBERNÓN (2010, p. 31). 

 

O que Imbernón (2010) chama de tradição formadora representa a modalidade de 

formação continuada que muito presenciamos em nossa própria atuação como professor da rede 

pública de ensino, a qual se resume em uma atualização dos professores, objetivando a atuação 

prática na sala de aula. Em decorrência disso, o autor afirma que existe muita formação, no 

entanto, a mudança de fato não se percebe, por isso ele nos explica isso:  

 

Talvez seja porque ainda predominam políticas e formadores que praticam 
com afinco e entusiasmo uma formação transmissora e uniforme, com 
predomínio de uma teoria descontextualizada, válida para todos sem 
diferenciação, distante dos problemas práticos e reais e fundamentada em um 
educador ideal que não existe.  (IMBERNÓN, 2010, p. 39). 

 

Ainda segundo este autor, o positivismo foi historicamente a base científica dessa 

concepção de formação permanente, que apresentava “uma racionalidade técnica que buscava 

com afinco na pesquisa educativa ações generalizadoras para levá-las aos diversos contextos 

educativos. ” (IMBERNÓN, 2013, p. 51), não levando em consideração as práticas reflexivas 

dos professores no contexto de suas interações dentro e fora da sala de aula. 

Com base nestas observações, acreditamos que a formação do professor é um processo 

que não se encerra com a colação de grau, ao término de um curso de licenciatura. Por isso, é 

importante enfatizarmos a relevância da Formação Continuada na perspectiva que é trabalhada 

nesta pesquisa: como um processo autônomo e contextualizado, que se desenvolve durante todo 

o percurso profissional do docente. Por isso: 

A formação continuada de professores, na análise da complexidade dessas 
situações problemáticas, necessariamente requer dar a palavra aos 
protagonistas da ação, responsabilizá-los por sua própria formação e 
desenvolvimento[...] (IMBERNÓN, 2010, p. 55) 
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Acreditamos, sobretudo, em uma formação continuada, que instigue os professores a se 

apoderarem dos conhecimentos do qual ele já é portador, como decorrência do contexto nas 

suas relações socioculturais na sociedade contemporânea, marcada pela cibercultura. Em suma, 

enxergamos a formação continuada pelo prisma de Imbernón (2010), na qual os professores 

desempenham o papel de sujeitos da sua formação. 

 

 

3.1 NOVAS FORMAS DE CONSTRUÇÃO DO SABER 

 

Quando Anísio Teixeira (1963, s/p) faz o questionamento inquietante: “Que haverá já 

hoje que nos possa sugerir o que poderá vir a ser a escola de amanhã? ” Ele na verdade fez uma 

pergunta que transcendeu o tempo. Por isso, hoje, podemos respondê-la e afirmar que temos 

uma sociedade marcada pelas consequências socioculturais oriundas da cibercultura, que traz 

consequências marcantes para a educação.  

 

Se a isto juntarmos a explosão de conhecimentos e as mudanças que os novos 
conhecimentos, com as suas consequências tecnológicas, estão a trazer, 
podemos imaginar até que ponto as forças do costume, dos hábitos e das 
velhas crenças e preconceitos vão ser destruídas e quanto vai o homem 
depender de sua cultura formal e consciente, de seu conhecimento intelectual, 
simbólico e indireto, para se conduzir dentro da nova e desmesurada 
amplitude de sua vida pessoal. (TEIXEIRA, 1963, s/p). 

 

Teremos, então, nas palavras do próprio Anísio Teixeira, a resposta para o que poderá 

vir a ser as novas formas de se aprender.  As TIC trouxeram mudanças significativas para todas 

as relações sociais. Essas mudanças refletiram, sobretudo, na relação do homem com o saber. 

Destaca-se, nas concepções do Lévy (1999), as suas proposições referentes a essa nova relação 

que o homem estabelece com o saber, a partir do momento em que o mesmo está imerso na 

cibercultura: 

 

O que é preciso aprender não pode mais ser planejado nem precisamente 
definido com antecedência. [...] devemos construir novos modelos do espaço 
dos conhecimentos. No lugar de representação em escalas lineares e paralelas, 
em pirâmides estruturadas em ‘níveis’, organizadas pela noção de pré-
requisitos e convergindo para saberes ‘superiores’, a partir de agora devemos 

preferir a imagem em espaços de conhecimentos emergentes, abertos, 
contínuos, em fluxo, não lineares, se reorganizando de acordo com os 
objetivos ou os contextos, nos quais cada um ocupa posição singular e 
evolutiva (LÉVY, 1999, p. 158). 
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Pierre Lévy (1999), portanto, levanta questionamentos relevantes com relação ao 

sistema educacional e a relação entre professor e aluno. As palavras do autor nos alerta para o 

fato de que, no processo de ensino aprendizagem, deve-se levar em conta, agora, o crescimento 

do ciberespaço e o avanço da cibercultura, pois os mesmos trazem reflexos significativos 

principalmente sobre os aspectos relativos à educação e à formação docente. 

A reflexão que nos é sugerida deve partir de uma análise sobre a mudança da relação 

com o saber, ensejada pela incorporação das TIC nas práticas sociais. Por isso, Lévy (1999) 

coloca, muito oportunamente, que “qualquer reflexão sobre o futuro dos sistemas de educação 

e de formação na cibercultura deve ser fundada em uma análise prévia da mutação 

contemporânea da relação com o saber” (LÉVY 1999, p.157). A partir dessa afirmação, o autor 

chega a três constatações: 

 

[...] a primeira constatação diz respeito à velocidade de surgimento e de 
renovação dos saberes e savoir-faire(...) A segunda constatação, fortemente 
ligada à primeira, diz respeito à nova natureza do trabalho, cuja parte de 
transação de conhecimentos não para de crescer(...) Terceira constatação: o 
ciberespaço suporta tecnologias intelectuais que amplificam, exteriorizam e 
modificam numerosas funções cognitivas humanas: memória... imaginação... 
percepção... raciocínio (LÉVY, 1999 p.157). 

 

Consideramos importante destacar alguns pontos relevantes dessas constatações. A 

integração das TIC ao ciberespaço favoreceu o crescimento acelerado e variado, portanto 

caótico, da informação e da interconexão dos elementos de informação disponíveis. Assim, a 

primeira constatação envolve um saber fazer, ou seja, um conhecimento próprio que é capaz de 

trazer contribuições para os diversos campos de atuação humana. A isso Pierre Lévy (1999) 

chama de saber-fluxo, ou seja, o saber em movimento.  Com base nessas concepções somos 

levados a concluir que em virtude da velocidade com que se processam as mudanças, a maioria 

dos saberes e das competências adquiridas no percurso profissional de um indivíduo não podem 

ser mais consideradas como estáveis e bem-definidas. 

Fortemente ligado a isso, nas palavras de Lévy, vem a explicação para a segunda 

constatação: “Trabalhar equivale cada vez mais a aprender, transmitir saberes e produzir 

conhecimentos” (LÉVY, 1999. p.157). Por fim, refletindo, a terceira constatação, percebemos 

que a amplificação, exteriorização e as modificações das funções humanas são possíveis no 

ciberespaço em virtude da possibilidade de compartilhamento da memória, por meio de bancos 

de dados, de computação em nuvens (cloud) e HDs virtuais; da imaginação, que utiliza 
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simulação; da percepção através de realidades virtuais e do raciocínio que se revela na 

inteligência artificial (LÉVY, 1999). 

Analisando a Figura 8, compreendemos a afirmação de Lévy (1999) de que “o saber-

fluxo, o trabalho-transação de conhecimento e as novas tecnologias da inteligência individual 

e coletiva nos colocam diante de uma nova forma de aquisição de conhecimento” (LÉVY,1999 

p. 158), que nos leva a refletir e reavaliar a forma tradicional de educação e de formação. 

 

Figura 8 - Novas formas de construção do saber 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Diante dessa nova concepção dos meios de produção e de aquisição do saber, o autor 

revela serem necessárias duas grandes reformas nos sistemas de educação e formação:  

a) Incorporação dos dispositivos e do espírito do ensino aberto e a distância (EAD) no 

cotidiano e no ordinário da educação, pois este:  

 

Explora certas técnicas de ensino, incluindo as hipermídias, as redes de 
comunicação interativas e todas as tecnologias intelectuais da cibercultura. 
Mas o essencial se encontra em um novo estilo de pedagogia, que favorece 
ao mesmo tempo as aprendizagens personalizadas e a aprendizagem coletiva 
em rede. Nesse contexto, o professor é incentivado a tornar-se um animador 
da inteligência coletiva de seus grupos de alunos em vez de um fornecedor 
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direto de conhecimentos (LÉVY.1999, p. 158). 
 

b) Reconhecimento do conhecimento adquirido pelas pessoas, já que: 

 
Se as pessoas aprendem com suas atividades sociais e profissionais, se a 
escola e a universidade perdem progressivamente o monopólio da criação e 
transmissão do conhecimento, os sistemas públicos de educação podem ao 
menos tomar para si a nova missão de orientar os percursos individuais no 
saber e de contribuir para o reconhecimento dos conjuntos de saberes 
pertencentes às pessoas, aí incluindo os saberes não acadêmicos (LÉVY, 
1999, p. 158). 

 

Essas ideias nos levam à necessidade de reflexão sobre as consequências das práticas 

sociais no contexto da cibercultura. O ciberespaço causou mudanças, sobretudo na transmissão 

e produção de conhecimento por meio de uma democratização que permitiu a todas as pessoas 

desfrutarem desses conhecimentos produzidos em seus trabalhos e em seu dia a dia. Esta 

influência do ciberespaço nos colocou diante de uma nova postura, assumida pelos estudantes 

diante do saber. Esta nova postura exige que o conhecimento seja construído continuamente, 

de acordo com o interesse e a necessidade do aluno e não imposto pela figura do professor, o 

qual não é mais concebido como centralizador e detentor do saber, pois segundo Lévy (1999): 

 

As metáforas centrais da relação com o saber são hoje, portanto, a navegação 
e o surfe, que implicam uma capacidade de enfrentar as ondas, redemoinhos, 
as correntes e os ventos contrários em uma extensão plana, sem fronteira e 
em constante mudança...em sentido contrário à concepção piramidal do saber 
que trazem o cheiro das hierarquias imóveis de antigamente (LÉVY 1999, p. 
161).  

 

Esse pensamento de Lévy (1999) nos leva a questionar então qual será nossa postura 

diante dessa constante mudança, causada pela fluidez do conhecimento, o que confere ao todo 

um caráter inacessível, em virtude da falta de um “fechamento dinâmico e estrutural” (LÉVY, 

1999, p.160). Então, para nos salvar desse ‘diluvio3’ de informação (LÉVY, 1999) será preciso 

nos desapegarmos da sensação de totalidade e nos acostumarmos com o caótico, com a não 

linearidade, com o imprevisível. Lévy (1999) nos orienta a levarmos apenas o principal quando 

adentrarmos nas arcas que nos ajudarão a enfrentar o dilúvio. 

 

                                            
3 Uma Metáfora, utilizada por Pierre Lévy para representar o sentimento de estarmos naufragando num oceano 
informacional ao navegar pela internet, tal qual o personagem bíblico Noé.  Esse termo originalmente foi concebida 
por Roy Ascott, faz uma comparação entre a atual explosão de informações, em virtude do desenvolvimento das 
telecomunicações, sobretudo a Internet, e o dilúvio da Bíblia (LEVY, 1999) 
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Todos temos necessidades, instituições, comunidades, grupos humanos, 
indivíduos, de construir um sentido, de criar zonas de familiaridade, de 
aprisionar o caos ambiente. Mas, por um lado, cada um deve reconstruir 
totalidades parciais à sua maneira, de acordo com seus próprios critérios de 
pertinência. Por outro lado, essas zonas de significação apropriadas deverão 
necessariamente ser móveis, mutáveis, em devir. A tal ponto que devemos 
substituir a imagem da grande arca pela de uma frota de pequenas arcas, 
barcas ou sampanas, uma miríade de pequenas totalidades, diferentes, abertas 
e provisórias, secretadas por filtragem ativa, perpetuamente reconstruídas, 
pelos coletivos inteligentes que se cruzam, se interpelam, se chocam ou se 
misturam nas grandes águas do dilúvio informacional (LÉVY, 1999 p. 161). 

 

Em conformidade com o pensamento de Lévy (1999), Morin (2011) reconhece a 

impossibilidade de alcançar uma completude de conhecimento. Assim, as práticas escolares e 

a formação docente que estejam em consonância com estes paradigmas da sociedade 

contemporânea, visualizam “um saber não fragmentado, não compartimentado, não redutor, e 

o reconhecimento do inacabado e da incompletude de qualquer conhecimento” (MORIN, 2011, 

p.7). 

As mudanças na relação com o saber, segundo Lévy (1999, p.163), tem marcado a 

história da humanidade. Nas sociedades anteriores à escrita, o saber prático, mítico e social 

encontrava-se sob o poder de comunidades vivas. Em virtude desse conhecimento ser 

transmitido de maneira oral de geração em geração, dizia-se que “quando um velho morre é 

uma biblioteca que se queima. ” (Lévy, 1999, p.163). Com o surgimento da escrita, esse papel 

de transmissor do saber é transferido para os livros e, consequentemente, quem sabe ler é quem 

domina o conhecimento. 

 

O livro, único, indefinidamente interpretável, transcendente, que contém 
supostamente tudo: a Bíblia, o Alcorão, os textos sacros, os clássicos, 
Confúcio, Aristóteles…No caso, o intérprete é que domina o conhecimento 
(LÉVY 1999, p.163). 

. 

Com isso, as experiências não exigem mais que autor e leitor estejam no mesmo espaço 

para que haja o compartilhamento. Com a impressão, um “terceiro tipo de conhecimento vê-se 

assombrado pela figura do sábio, do científico” (Lévy 1999, p.164), agora o saber é transmitido 

pela biblioteca e não mais pelo livro. Por isso Lévy (1999), coloca que a Encyclopédie de 

Diderot e d’Alembert “é mais uma biblioteca de que um livro”.  

 

O saber é estruturado por meio de remissões, talvez já assombrado pelo 
hipertexto. Então o conceito, a abstração ou o sistema servem para condensar 
a memória e para garantir um domínio intelectual que a inflação dos 
conhecimentos já está pondo em perigo (LÉVY 1999, p.164). 



60 

Por fim, passou-se a um quarto tipo de relação com o saber ao assistirmos a 

desterritorialização da biblioteca como consequência de advento das tecnologias, sendo, agora 

o ciberespaço o portador direto do saber. Lévy (1999) caracteriza esse último tipo da relação 

com o conhecimento como: 

 

Uma espécie de retorno em espiral à oralidade das origens, o saber poderia 
ser novamente sustentado pelas coletividades humanas vivas e não pelos 
suportes separados, fornecidos por intérpretes ou sábios. Só que, desta vez, 
ao contrário da oralidade arcaica, o depositário direto do saber não seria mais 
a comunidade física e a sua memória carnal, mas o ciberespaço, a região dos 
mundos virtuais por intermédio da qual as comunidades descobrem e 
constroem seus objetos e reconhecem a si mesmas como coletividades 
inteligentes (LÉVY 1999, p.164). 

 

 Os conceitos abstratos cedem terreno para a singularidade, para a “descrição detalhada 

dos grandes objetos cósmicos, dos fenômenos da vida ou dos costumes humanos. ” (LÉVY, 

1999. P. 164). Assim, segundo este estudioso, abstração teórica é relegada a segundo plano, 

dando lugar a um conhecimento de mundo superior, assegurado pelos bancos de dados de 

imagens, das simulações interativas e das conferências eletrônicas. Ou seja, é estabelecida uma 

nova norma do conhecimento, que “permite uma coordenação eficaz dos produtores de saber” 

em lugar da adesão ou conflito antes suscitados pelas teorias e sistemas.” (LÉVY, 1999. p. 164).  

Segundo Lévy (1999. p. 167), a “interconexão dos computadores do planeta” por meio 

de suas inúmeras possibilidades, conferiu o atributo da coletividade à apropriação do saber, nos 

colocando frente a um saber destotalizado, de onde brota uma violenta sensação de desordem. 

No entanto, neste mesmo espaço, que causa a desordem, encontra-se a solução para ela, 

conforme afirma o autor: 

  

Interconexão em tempo real de todos com todos é certamente a causa da 
desordem. Mas é também a condição de existência de soluções práticas para 
os problemas de orientação e de aprendizagem no universo do saber em fluxo. 
De fato, essa interconexão favorece os processos de inteligência coletiva nas 
comunidades virtuais, e graças a isso o indivíduo se encontra menos 
desfavorecido frente ao caos informacional (LÉVY, 1999. P167). 

 

Concordamos com estas palavras de Lévy (1999) e acreditamos que no ciberespaço, ao 

mergulhar nesse caos informacional, o indivíduo tem diversas possibilidades de atuar, pois ele 

pode ser ao mesmo tempo competente e incompetente; pode concorrer e cooperar, ou seja, o 

indivíduo se ver menos desfavorecido.  
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Portanto, a interconexão de computadores revela que a informática não tem mais como 

meta a inteligência artificial, mas sim a inteligência coletiva, definida como “a valorização, a 

utilização otimizada e a criação de sinergia entre as competências, as imaginações e as energias 

intelectuais, qualquer que seja sua diversidade qualitativa e onde quer que esta se situe” (LÉVY, 

1999. P. 167). Por isso, ao se manifestar exprimindo seus valores, anseios, conceitos e saberes, 

bem como ao se relacionar com grupos humanos, o indivíduo em sua atuação no ciberespaço, 

consegue personalizar as redes digitais.  

Lévy (1999) garante que ciberespaço: 

 

Será o mediador essencial da inteligência coletiva da humanidade. Como esse 
novo suporte de informação e de comunicação emergem gêneros de 
conhecimento inusitados, critérios de avaliação inéditos para orientar o saber, 
novos atores na produção e tratamento de conhecimentos. Qualquer política 
de educação terá que levar isso em conta (LÉVY, 1999, p.164). 

 

Ao construir a inteligência coletiva, resgatam-se gêneros de conhecimentos 

diversificados. Nas ideias de Lévy (1999), trabalhar na cibercultura é equivalente a aprender, 

bem como transmitir saberes e produzir conhecimentos.  O que, consequentemente, nos leva a 

reflexão de uma política de inclusão, a qual não pode escapar da realidade de um cenário social 

marcado pela globalização, o capitalista rápido e o avanço tecnológico. Torna-se, portanto, 

imperioso uma reflexão sobre a qualidade de vida pessoal e no mercado de trabalho dos 

indivíduos, diante das volumosas mudanças globais e tecnológicas que tornaram a competição 

global ainda mais intensa. Este cenário, segundo Gee (1999), configura um novo capitalismo e 

nestas condições, as empresas precisam superar a concorrência com um produto ou serviço de 

melhor qualidade, produzindo com mais rapidez e com menor preço. 

 

O Novo Capitalismo é o produto das profundas transformações globais e 
tecnológicas que intensificaram a competição global. Nessas condições, as 
empresas necessitam superar a sua concorrência produzindo produtos de 
melhor qualidade, ou serviços mais rápidos possíveis, com o menor preço 
(GEE, 1999, p.7) (Tradução nossa). 

 

A exigência desse contexto é de um novo tipo de trabalhador, que seja proativo; que se 

adeque a todo o momento aos interesses e necessidades da empresa, chamado por Gee (1999) 

de trabalhador “portfolio”, pois é aquela pessoa carregada de experiências prévias, as quais 

podem ser organizadas e reorganizadas de acordo com a necessidade exigida pelo projeto que 

desenvolverão. Este indivíduo “motivado” deve atuar em um ambiente de colaboração (GEE, 

1999), administrando de maneira autônoma suas tarefas dentro de um projeto que é executado 
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por um grupo. Portanto, nas palavras de Gee (1999, p. 10), “o indivíduo é visto, também, como 

um portfólio de todos os conhecimentos e habilidades alcançados a sua trajetória” por meio de 

todos os projetos e práticas sociais. Esses conhecimentos e habilidades podem ser reorganizados 

e transformados de acordo com as necessidades dos novos projetos ou grupos de trabalhos dos 

quais venha participar. 

Essas características do trabalho no Novo Capitalismo refletem a velocidade com que o 

conhecimento passa por um processo de desatualização na era da cibercultura, pois “pela 

primeira vez na história da humanidade, a maioria das competências adquiridas por uma pessoa 

no início do seu percurso profissional estarão obsoletas no fim de sua carreira. ” (LÉVY, 1999, 

p.157). Diante desse cenário, para evitar a exclusão do indivíduo, seria necessário construir 

conhecimentos mutáveis, permitindo a esse indivíduo o acesso a letramentos considerados 

relevantes para esta sociedade, incluindo os mediados pelas novas tecnologias e Internet.  

Quem teria a capacidade de promover as práticas capazes de contribuir para a construção 

de conhecimentos dessa natureza, segundo Gee (1999), seria a escola, , sobretudo as escolas 

públicas, enquanto instituição capaz de atinge todos os trabalhadores. Estas, por se preocuparem 

não apenas com quem se enquadra nas exigências do Novo Capitalismo, neste caso as pessoas 

portfolios, mas também com aqueles que estão em desvantagem; aqueles que ficam à margem, 

por não possuírem as experiências e habilidades requeridas para o sucesso neste novo contexto 

profissional. Anísio Teixeira (1963) já nos alertava também para isso, afirmando que: 

 

Sabemos o que se conseguiu, no passado, com a educação de grupos seletos 
de estudantes. Alguns estabelecimentos de educação secundária na Europa 
[...] conseguiram dar, em nível secundário, formação humana significativa 
para a compreensão das civilizações clássicas e do seu ideal de homem culto. 
A nossa tarefa é hoje muito mais difícil. Primeiro, porque precisamos fazer 
algo de semelhante para todos e não apenas para alguns e segundo porque já 
não estaremos ministrando a cultura clássica, mas a complexa, variada e, sob 
muitos aspectos, abstrusa cultura científica moderna. (TEIXEIRA) 

 

Assim, diante deste cenário que aqui foi descortinado, ao se delinear o panorama desta 

sociedade marcada pela cibercultura, na qual, segundo Imbernón (2010) são importantes o 

trabalho em grupo e as decisões coletivas, surge, de maneira evidente, a urgência de que seja 

garantida a formação de professores para o contexto das novas tecnologias, que exige uma 

renovação das práticas pedagógicas em sala de aula. 
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3.2 O PROFESSOR NA ERA DA CIBERCULTURA: NOVAS POSSBILIDADES 

 

 

Neste trabalho, abordamos a formação de professores fundamentada na perspectiva 

sócio história, já que a construção social e histórica do conhecimento é uma marca indelével do 

contexto da formação docente. Isso se explica pelo fato de que a educação tem uma grande 

relevância histórica, sobretudo na sociedade contemporânea, na qual, como visto nas 

concepções acima (LÉVY, 1999; VYGOTSKY, 1998), a inteligência é o produto das 

interações. Neste contexto, a escola, segundo Soares (2010), torna-se a base para as interações, 

devido a isso, conforme afirma a autora: 

 

Vygotsky demonstrou, em seus escritos, explícita preocupação com sistema 
educacional, ou seja, com a maneira com que a escola, como instituição 
formal de ensino, pode contribuir no aprendizado do indivíduo. Tal 
preocupação é nítidas em muitas situações exemplificadas pelo autor para 
tratar dos conceitos desenvolvidos em seus postulados. São comuns, em sua 
obra, exemplos em que a escola e o professor estão presentes (SOARES, 2010 
p.54). 

 

Isso, ainda segundo Soares (2010, p.54), deve-se ao fato de que Vygotsky assume a 

existência de “uma inter-relação entre aprendizagem e desenvolvimento, desde os primeiros 

dias de vida do ser humana”. Portanto, contextualizando as palavras da autora no cenário da 

formação de professores e com base na a abordagem sócia histórica (VYGOTSKY, 2000), 

podemos afirmar que esta formação é construída histórica e socialmente, ainda antes da 

trajetória profissional e continuando durante toda a atuação docente. Afirmando isso, 

corroboramos com Freire (1996) que nos ensina sobre os saberes necessários à prática 

educativa: 

 

É preciso que, [...] desde os começos do processo, vá ficando cada vez mais 
claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e reforma ao 
formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado. [...] Não há 
docência sem discência, as duas se explicam. [...]Quem ensina aprende ao 
ensinar e quem aprende ensina ao aprender. [...] Ensinar inexiste sem 
aprender e vice-versa e foi aprendendo socialmente que, historicamente, 
mulheres e homens descobriram que era possível ensinar. Foi assim, 
socialmente aprendendo, que ao longo dos tempos mulheres e homens 
perceberam que era possível - depois, preciso - trabalhar maneiras, caminhos, 
métodos de ensinar. Aprender precedeu ensinar ou, em outras palavras, 
ensinar se diluía na experiência realmente fundante de aprender (FREIRE, 
1996. p.12). 
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Para Freire (1996), esses saberes são necessários à prática educativa para todos, pois são 

princípios que norteiam as práticas docentes na direção da autonomia, formando, 

consequentemente, profissionais autônomos, capazes de intervir na sociedade, interagindo e 

agindo nos diversos aspectos do contexto social, nas esferas éticas, políticas e epistemológicas. 

A partir dessas considerações de Freire (1996) e das concepções de Vygotsky nas palavras de 

Soares (2010), a formação de professor, conforme referido antes, será encarada como um 

processo que se dá antes da formação inicial e se estende, sobretudo, por todo período de 

atuação profissional docente.  

Na sociedade contemporânea, as interações têm o ciberespaço como palco, produzindo 

significativas transformações nas condições de produção dos conhecimentos, dessa maneira, a 

formação de professores enfrenta o desafio imposto pelos avanços das novas tecnologias, que 

exige o desenvolvimento de um perfil profissional comprometido com as mudanças e as 

transformações sociais, que influenciam principalmente a construção do conhecimento, uma 

das características da cibercultura (LÉVY, 1999).  

 

Uma nova forma de ver a educação e a formação dos professores passa 
necessariamente por uma compreensão sobre o que está ocorrendo diante das 
especialidades das áreas do currículo, das mudanças vertiginosas do contexto, 
da veloz implantação das novas tecnologias da informação, da forma de 
organização nas instituições escolares, da integração escolar entre crianças 
diferentes, do respeito ao próximo, de tudo que nos rodeia e do fenômeno 
intercultural.  (IMBERNÓN, 2010. p. 48) 
 

Portanto, a demanda de formação passa por uma “profunda mutação qualitativa” (LÉVY 

1999, p. 169) com relação ao fato de haver uma necessidade crescente de se garantir 

diversificação e personalização. Assim, a cibercultura exige que o papel do professor seja 

repensado, pois ela promoveu, por meio do acesso à internet, uma democratização do acesso ao 

conhecimento. Acreditamos, então que o professor e a escola, como base das interações sociais 

e aprendizado (SOARES, 2010), não poderão abstraírem-se da realidade tecnológica na qual o 

mundo está imerso, pois as práticas sociais, que também incluem as práticas de ensino, 

acontecem sob a influência dessa realidade.  Por isso Anísio Teixeira (1963), externando sua 

inquietação diante das consequências futuras para a escola e para o desempenho do papel do 

professor, advindas das transformações tecnológicas, afirmava de forma profética que: 

 

Se a biblioteca, de certo modo, já fizera do mestre um condutor dos estudos 
do aluno e não propriamente o transmissor da cultura, os novos recursos 
tecnológicos e os meios audiovisuais irão transformar o mestre no 
estimulador e assessor do estudante, cuja atividade de aprendizagem deve 
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guiar, orientando-o em meio às dificuldades da aquisição das estruturas e 
modos de pensar fundamentais da cultura contemporânea de base científica 
em seus aspectos físicos e humanos. Mais do que o conteúdo do 
conhecimento em permanente expansão, cabe-lhe, com efeito, ensinar ao 
jovem aprendiz a aprender os métodos de pensar das ciências físico-
matemáticas, biológicas e sociais, a fim de habilitá-lo a fazer de toda a sua 
vida uma vida de instrução e estudos. (TEIXEIRA, 1963, s/p). 

 

Diante destes ensinamentos dos mestres Paulo Freire e Anísio Teixeira, somos então 

levados a perceber que toda a realidade da cibercultura, na qual está imersa a 

contemporaneidade, possibilitará uma nova forma de ensinar.  Nesta realidade, Lévy (1999) na 

esteira dos pensamentos dos mestres supracitados, orienta-nos quanto ao papel do professor, 

afirmando que: 

 

A principal função do professor não pode mais ser a difusão dos 
conhecimentos, que agora é feita de forma mais eficaz por outros meios. Sua 
competência deve deslocar-se no sentido de incentivar a aprendizagem e o 
pensamento. O professor torna-se um animador da inteligência coletiva dos 
grupos que estão a seu encargo. Sua atividade será centrada no 
acompanhamento e na gestão das aprendizagens: o incitamento à troca de 
saberes, a mediação relacional e simbólica, a pilotagem personalizada dos 
percursos de aprendizagem (LÉVY 1999, p.171). 

 

Aqui é possível resgatar de nossa memória as ideias de Paulo Freire sobre a verdadeira 

aprendizagem, ou seja, aquela que transforma o sujeito: 

 

Nas condições de verdadeira aprendizagem, os educandos vão se 
transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber 
ensinado, ao lado do educador igualmente sujeito do processo. Só assim 
podemos falar realmente de saber ensinado, em que o objeto ensinado é 
apreendido na sua razão de ser e, portanto, aprendido pelos educandos 
(FREIRE, 1996, p. 26). 

 

Dessa maneira, o papel do professor - atentando-nos para o alerta feito por Freire (1996, 

p. 21), ao afirmar que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para 

a sua produção ou a sua construção” -  deve ser de um orientador, o que, para Lévy (1999), vem 

a ser o “animador de inteligência coletiva”. Assim, para Freire (1996) o ensino deve ter como 

característica inerente o diálogo, a busca do conhecimento participativo e transformador da 

sociedade e a liberdade, considerando o ser humano como sujeito de sua própria aprendizagem.  

Analogamente, para Pierry Lévy (1999) as competências individuais devem ser 

valorizadas, pois a partir de uma mobilização efetiva delas, por meio da colaboração de 

experiências, ideias e saberes, compomos uma aprendizagem colaborativa, desenvolvendo 
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então, uma inteligência coletiva. Neste contexto, que Lévy (1999, p. 171) indica a aprendizagem 

cooperativa como “a direção mais promissora, que por sinal traduz a perspectiva da inteligência 

coletiva no domínio educativo”, já que nela o aluno passa a ser um indivíduo ativo na edificação 

do seu saber e do seu grupo social. 

Dessa maneira, acreditamos que professor e aluno aprendem ao mesmo tempo e os 

professores, por sua vez, atualizam continuamente seus saberes dos conteúdos, bem como suas 

competências pedagógicas, ou seja, ao passo que ensina, também aprende, portanto, aprende 

junto com o estudante. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

Nesta pesquisa, tomamos o letramento sob a perspectiva de uma prática social, 

reconhecendo os múltiplos letramentos que atuam nas relações de poder e que podem variam 

no tempo e no espaço. Nesse sentido, permitimo-nos afirmar que os estudos do letramento se 

alistam nas trincheiras das investigações da Linguística Aplicada (doravante LA), pois de 

maneira inter/transdisciplinar se preocupa com as demandas sociais do cotidiano. 

De acordo com Moita Lopes (2006), a proporção que a Linguística Aplicada (LA) vai 

se estabelecendo como área científica autônoma, ela vai também se utilizado de diferentes 

métodos e apresentando diferentes enfoques. Assim, ao compreender a linguagem como 

constitutiva da vida institucional, a LA passa a ser formulada como uma área centrada na 

resolução de “problemas de uso da linguagem situados na práxis humana” (MOITA LOPES, 

2006, p. 3).  

Nesse sentido, o uso de ferramentas digitais passou a ser, também, pauta dos estudos 

sobre LA.  Diante do fato de seu campo se apresenta como uma área tanto inter quanto multi e 

principalmente transdisciplinar, acreditamos que ela está, portanto, preocupada com as práticas 

sociais do cotidiano.  Esta LA de caráter mestiço (MOITA LOPES, 2006) possibilita uma 

relação entre as suas investigações e os estudos do letramento digital e da formação de 

professores e isso pode “indicar rotas capazes de (trans) formar educadores mais responsivos 

às práticas de construção de significados na sociedade contemporânea” (OLIVEIRA, 

SZUNDY, 2014) possibilitando, assim novas compreensões a respeito do processo de ensino 

aprendizagem 

Diante disso, do ponto de vista teórico-metodológico, este trabalho se inscreve no 

quadro teórico da LA, aqui entendida como um campo de estudos que toma como ponto de 

partida de suas investigações a perspectiva o indivíduo ou o grupo ao qual ele está inserido; 

uma LA que concebe o homem como um ser social, fruto de uma construção histórico-cultural. 

Com isso, acreditamos que a construção colaborativa de novos saberes tende a se tornar o 

elemento essencial para a LA, pois, revela os saberes que estão no indivíduo, nas suas práticas 

sociais e no seu contexto.  

O fenômeno das interações na internet e o processo de letramento digital dos 

professores, que este estudo se propôs a investigar, refere-se a uma atualização, dentro da 

contemporaneidade, da área de formação continuada de professores. O contexto social no qual 

as práticas desses professores se desenvolvem deve ser levado em conta, pois observamos que 
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os letramentos digitais são perpassados pela subjetividade, exigindo uma análise contextual. 

Dessa maneira, nesta estudo, fizemos a opção pela pesquisa qualitativa de abordagem histórico-

cultural, fundamentada nos pressupostos da teoria da construção social do conhecimento de Lev 

Vygotsky. 

No entanto, é importante salientar que em virtude da complexidade dos sistemas que 

compõem o nosso objeto de análise, utilizamo-nos não apenas de dados de natureza qualitativa, 

como também quantitativa, sobretudo quando apresentarmos os resultados das interações 

realizadas na internet pelos professores. No entanto, não existirá uma polarização entre 

metodologias qualitativas e quantitativas, já que a pesquisa é norteada pela perspectiva sócio 

histórica, tendo, como viga mestre que a sustenta a análise dos dados gerados a partir dos 

instrumentos de pesquisa: Diário de Campo, Questionário, Observação e Diário de Participante, 

com base nos pressupostos de compreensão e interpretação. 

 

 

4.1 ABORDAGEM SOCIO-HISTÓRICA DA PESQUISA 

 

 

As ações e pensamentos dos indivíduos são entendidos, até por ele mesmo, dentro de 

um contexto, por isso é importante levar em consideração todo o universo de sua vida cotidiana, 

compreendendo-o como sujeito histórico, situado no contexto em que vive.  

Bakhtin (2003) faz uma distinção entre a epistemologia das ciências exatas e a 

epistemologia das ciências humanas, com base no objeto dessas áreas de pesquisa.  

 

As ciências exatas são uma forma monológica de saber: o intelecto contempla 
uma coisa e emite um enunciado sobre ela. Aí só há um sujeito: o cognoscente 
(contemplador) e falante (enunciador). A ele só se contrapõe a coisa muda. 
Qualquer objeto do saber (incluindo o homem) pode ser percebido e 
conhecido como coisa. Mas o sujeito como tal não pode ser percebido e 
estudado como coisa porque, como sujeito e permanecendo sujeito, não pode 
tornar-se mudo; consequentemente, o conhecimento que se tem dele só pode 
ser dialógico (BAKHTIN, 2003. p.400). 

 

Assim, o homem, enquanto objeto das ciências humana, não deve apenas ser observado, 

mas, diferentemente das ciências exatas, ele, além de ser um objeto de pesquisa, é também um 

sujeito que tem voz. Freitas (2002) orienta que: 

 

Diante dele, o pesquisador não pode se limitar ao ato contemplativo, pois 
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encontra-se perante um sujeito que tem voz, e não pode apenas contemplá-lo, 
mas tem de falar com ele, estabelecer um diálogo com ele. Inverte-se, desta 
maneira, toda a situação, que passa de uma interação sujeito-objeto para uma 
relação entre sujeitos (FREITAS, 2002, p. 24). 

 

Segundo Freitas (2002, p.25), essa perspectiva de fundamentação de pesquisa em 

ciências humanas pode ser também comprovada em Vygotsky, “ ao considerar que todo 

conhecimento é sempre construído na inter-relação das pessoas.” Dessa forma, não 

pretendemos apenas diagnosticar a realidade dos professores, nas suas interações com internet 

e as práticas de letramento digital em sala de aula, mas sim compreendê-lo “em toda sua 

complexidade e em seu acontecer histórico” (FREITAS, 2002, p.27).  

Por isso acreditamos, com base em Freitas (2002, p. 22), que a abordagem sócio 

histórica “pode fundamentar o trabalho de pesquisa em sua forma qualitativa, imprimindo-lhe 

algumas características próprias”, possibilitando-nos enxergar o mundo em toda sua totalidade 

do seu acontecer histórico e assim oportunizar formas de compreensão que vão além de 

fragmentos de realidade humana. 

 

 

4.2 PESQUISA QUALITATIVA 

 

 

Os estudos qualitativos fundamentados na perspectiva sócio histórica valorizam os 

aspectos descritivos e as percepções pessoais (FREITAS, 2002). Portanto, esta pesquisa 

caracteriza-se como sendo de abordagem qualitativa, por adotar uma “metodologia de 

investigação que enfatiza a descrição, a indução, a teoria fundamentada e o estudo das 

percepções pessoais" (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 11). Em virtude disso, ainda segundo 

estes autores: 

 

Os investigadores qualitativos frequentam os locais de estudo porque se 
preocupam com o contexto.  Entendem que as ações podem ser melhor 
compreendidas quando são observadas no seu ambiente habitual de 
ocorrência.  Os locais têm de ser entendidos no contexto da história das 
instituições   a que pertencem.  Quando os dados em causa são produzidos 
por sujeitos. Como no caso de registros oficiais, os investigadores querem 
saber como e em que circunstâncias é que eles foram elaborados.  Quais as 
circunstâncias históricas e movimentos que fazem parte?  Para o investigador 
qualitativo perder o ato, a palavra ou o gesto do seu contexto é perder de vista 
o significado (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 48). 
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Trabalhar, então com a pesquisa qualitativa sob a égide da perspectiva sócio histórica 

leva o pesquisador a ter a “preocupação de compreender os eventos investigados, descrevendo-

os e procurando as suas possíveis relações, integrando o individual com o social” (FREITAS, 

2002, p. 28) 

Já que a questão central da pesquisa é entender a relação entre as interações dos 

professores na internet e o desenvolvimento de práticas de LD, mediante as mudanças 

significativas nas formas de interagir socialmente, provocadas pelas tecnologias digitais, torna-

se importante conceituar método qualitativo, para que se possa ter ideia da dimensão teórico-

prática do caminho a ser seguido.  Portanto, a abordagem qualitativa orienta toda a pesquisa na 

busca de compreender de que modo ou em que medida as interações dos professores na internet 

podem constituir-se como aliadas no desenvolvimento de práticas de LD em sala de aula.  

Com isso, adotaremos a definição de Bogdan e Biklen (1994, p. 16) para pesquisa 

qualitativa: 

 

Utilizamos a expressão investigação qualitativa como um termo genérico que 
agrupa diversas estratégias de investigação que partilham determinadas 
características. Os dados recolhidos são designados por qualitativos, o que 
significa riscos em pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e 
conversas, e de complexo tratamento estatístico. As questões a investigar não 
se estabelecem mediante a operacionalização de variáveis, sendo, outrossim, 
formuladas com o objetivo de investigar os fenômenos em toda a sua 
complexidade e em contexto natural.  

 

Com base na definição desses autores, Freitas (2002) salienta que, na pesquisa 

qualitativa com enfoque sócio histórico não se investiga em razão de resultados, mas o que se 

quer obter é “a compreensão dos comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos da 

investigação” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p.16).  

Ao adotarmos o método qualitativo para investigarmos o fenômeno dos LD, levamos 

também em conta que, conforme a definição de Minayo (1996), ele contempla todo o arcabouço 

social, pois leva em consideração os significados dos pesquisados, suas crenças e valores, 

permitindo a localização dos mesmos num contexto histórico-social específico 

Minayo (1996) define método qualitativo como aquele capaz de incorporar a questão do 

significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações, e às estruturas sociais, 

sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua transformação, como 

construções humanas significativas (MINAYO, 1996). 
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Aliado a isso, torna-se importante elencar algumas características do método qualitativo 

citadas por Bogdan e Biklen (1994), as quais orientaram a escolha dos instrumentos de geração 

de dados desta pesquisa: 

1. Na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente natural, sendo o 

investigador o instrumento principal. 

Os investigadores têm uma preocupação com o contexto e consideram que as ações 

podem ser melhor compreendidas quando são observadas no seu ambiente habitual de 

ocorrência. “Para o investigador qualitativo divorciar o ato, a palavra ou o gesto do seu contexto 

é perder de vista o significado” (BOGDAN e BIKLEN,  1994 p. 47-8).  

2. A investigação qualitativa é descritiva. 

Os dados coletados são mais em forma de palavras ou imagens do que em números, que incluem 

entrevistas transcritas, notas de campo, fotografias, diário de pesquisa. Ao recolher dados 

descritivos, os investigadores qualitativos abordam o mundo de forma minuciosa. (BOGDAN 

e BIKLEN, 1994). 

3. Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente 

pelos resultados ou produtos. 

A ênfase é dada na forma em como o fenômeno se revelam nas interações e atividades 

cotidianas. (BOGDAN e BIKLEN, 1994). 

4. Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva 

Não recolhem dados com a preocupação de comprovar hipóteses, ao contrário disso, “as 

abstrações são construídas à medida que os dados particulares que foram recolhidos se vão 

agrupando. ” (BOGDAN e BIKLEN, 1994 p. 50). 

5. O significado atribuído pelos participantes é de importância vital na abordagem 

qualitativa.  

Segundo Bogdan e Biklen (1994), os investigadores interessam-se pelo modo como os 

indivíduos dão sentido às suas vidas, ou seja, seu foco é entender o seu comportamento a partir 

dos significados que eles atribuem.  
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4.3 ABRANGÊNCIA SOCIAL E ESPACIAL DA PESQUISA 

 

 

O Contexto da pesquisa foi a escola de ensino fundamental e médio Centro Integrado 

de Educação Navarro de Brito – CIENB, pertencente à rede estadual, localizada na Zona Oeste 

da cidade de Vitória da Conquiste – Ba.  

A escola foi escolhida em razão de possuir salas de ambientes e de projeção, dotadas 

com equipamentos tecnológicos e eletrônicos e de alguns professores terem participado de 

capacitação em Informática Educacional, promovido pela Secretaria de Educação do Estado da 

Bahia.  Aliado a isso alguns professores desta unidade escolar, inclusive alguns sujeitos da 

nossa pesquisa, já participaram de oficinas promovidas por um projeto de pesquisa que 

abordava também o Letramento digital na perspectiva da formação do professor, ligado à linha 

de pesquisa Linguagens e Educação, do Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, 

Educação e Linguagens da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 

Outro fator preponderante nesta escolha foi o fato de pertencermos ao quadro de 

professores desta unidade escolar por mais de 15 anos, na área de Linguagens e suas 

Tecnologias, lecionando no Ensino Médio. 

 

4.3.1 Estrutura do CIENB 

 

Segundo informações colhidas no Projeto Político Pedagógico da escola, e com base em 

Rocha (2009), o Colégio Estadual Centro Integrado de educação Navarro de Brito – CIENB, 

localizado na Avenida Frei Benjamim S/N, Bairro Brasil, município de Vitória da Conquista, 

teve sua autorização para funcionamento em 11 de abril de 1970, com o nome de Centro 

Integrado de Educação Luís Navarro de Brito, sob a direção do professor Rafael Spínola Neto. 

 Esta Unidade de Ensino (U. E.) foi estrategicamente planejado pela UNESCO, 

(Organização Educacional Científica e Cultural das nações Unidas) e projetado para integração 

social dos moradores do chamado bairro departamento, localizado na Zona Oeste da Cidade de 

Vitória da Conquista. O CIENB cumpriu seu papel social, e ainda, alavancou o progresso da 

Zona Oeste, na época.  

 O CIENB – por estar inserido num contexto de classes média baixa e baixa renda – tem 

clientela constituída predominantemente de alunos oriundos de famílias carentes. Segundo o 

Projeto Político Pedagógico da atual gestão, o CIENB, oferta aos seus alunos serviços 

educacionais com base nos princípios emanados das Constituições Federal e Estadual e da Lei 



73 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com o objetivo de democratizar a educação, tanto 

no que se refere ao atendimento a toda a população do seu entorno, quanto a produção de um 

ensino de boa qualidade. Para garantir a aprendizagem e o conhecimento, a escola procura, 

dentro de suas possibilidades oferecer aos educandos aulas atrativas e criativas, tendo como 

recursos pedagógicos: TV, DVD, Data show, uma biblioteca de pequeno porte, sala de 

computação, sistema de som e um pequeno laboratório de ciências. 

 

4.3.2 Infraestrutura do CIENB 

 

Foi verificado em nossas análises dos espaços da escola e de acordo com o Projeto 

Político Pedagógico, os aspectos físicos, da escola que estão apresentados no quadro-resumo a 

seguir: 

 

Quadro 1 - Aspectos físicos, estados de conservação e adequação do CIENB 

Dependências Quantidade 
Salas de Aula 27 

Biblioteca 01 

Sala de leitura 01 

Secretaria 01 

Sala de direção 01 

Sala de professores 01 

Sala de coordenação 01 

Almoxarifado 01 
Sala de Vídeo 01 

Laboratório de Ciências 01 

Laboratório de Informática 01 

Auditório 01 
Sanitários dos professores 03 

Sanitários dos alunos 03 

Cozinha 01 
Dispensa 01 

Dispensa 01 

Quadra esportiva 01 

Área livre  
Fonte: Pesquisa de Campo
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4.4 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Para a sistematização do trabalho, foram escolhidos 5(cinco) professores da área de 

Linguagens e suas Tecnologias. Foram escolhidos sujeitos com diferentes letramentos para a 

utilização de recursos tecnológicos, especialmente no que concerne aos aspectos de interações 

na internet. 

Por questões éticas, os participantes desta pesquisa serão codificados pelo símbolo P 

referente à palavra professor, a fim de que tenham sua identidade preservada, sendo os mesmos 

referidos por meio de abreviações: [P1], [P2], [P3], [P4] e [P5]. 

Dentre esses sujeitos da pesquisa, apenas P1 está na faixa etária de 41 a 50 anos, os 

demais participantes estão na faixa etária entre 31 a 40 anos.  

P1, P2 e P4 são professores a disciplina Língua Portuguesa, que tem entre 15 a 20 anos 

de magistério; P3 leciona Língua Inglesa com este mesmo tempo de profissão, de 15 a 20 anos. 

Apenas P5 afirmou que tem de 05 a 10 anos de magistério, lecionando Educação Física.  

 

 

4.5 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

 

Os princípios da abordagem qualitativa serão evidenciados nesta pesquisa por meio dos 

instrumentos de geração de dados a serem utilizados. Estes instrumentos foram selecionados 

sob a perspectiva de que o campo de pesquisas deve ser entendido em toda sua totalidade como 

fenômeno social e historicamente condicionado. Dessa forma, selecionamos como instrumentos 

para geração de dados o diário de campo, o questionário, o diário de participantes e a 

observação.  

 

4.5.1 Diário de Campo 

 

De maneira geral, o diário de campo pode ser entendido como um instrumento de 

anotações individuais durante o processo investigatório, que contribui de diversas formas com 

o serviço do pesquisador. Segundo Triviños (1987) noção de diário de campo: 

 

Pode ser entendida como todo o processo de coleta e análise de informações, 
isto é, ela compreenderia descrições de fenômenos sociais e físicos, 
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explicações levantadas sobre as mesmas e a compreensão da totalidade da 
situação em estudo (TRIVIÑOS, 1987, p.154). 

 

Por isso, nesta pesquisa, este instrumento foi para uso individual e exclusivo do 

pesquisador no seu cotidiano. Nele, fizemos as anotações, os comentários e as reflexões que 

nos ajudaram nas fases de análise dos dados, uma vez que, conforme afirma Triviños  (1987): 

 

Na pesquisa qualitativa, o registrado das informações representa um processo 
complexo, não exclusivamente pela importância que nesse tipo de 
investigação adquirem o sujeito e o investigador, mas também pelas 
dimensões explicativas que os dados podem exigir (TRIVIÑOS, 1987, 
p.154). 

Além disso, no nosso caso, ele foi utilizado também como um dispositivo de 

planejamento das ações, que nos permitiu que fosse feita uma avaliação das fases, ações e 

procedimentos na medida em que foram sendo realizados na pesquisa. Isso nos possibilitou 

traçarmos objetivos e propor atividades que melhor atendessem às questões da pesquisa.  

Nesta pesquisa, adotamos um diário de campo eletrônico online (Apêndice H), feito no 

Google docs4 (https://www.google.com/docs). Essa modalidade de diário de campo foi adotada 

em virtude dos seguintes aspectos vantajosos para nossa investigação:  

 

 O registo imediato dos dados durante o tempo em que eu estava no campo, 

sobretudo nas observações em sala de aula e nos encontros com os pesquisados, 

em grupo ou individualmente.  

 Possibilidade de juntar o maior número possível de dados, conferindo um 

aspecto de hipermídia ao diário e o consequente acesso simultâneo de todos 

esses dados; 

 Facilidade de acesso, pois aliado a mobilidade, estes dados serão também 

armazenados em todos os dispositivos que estiverem sincronizados 

(computador, smartphones, tablets) e disponibilizados também off-line para que 

possa ser acessado e realizado o registro mesmo em locais que não tenha acesso 

a rede. 

As notas de campo foram realizadas descrevendo os eventos significativos ocorridos em 

todo processo investigatório, com base nas ações desenvolvidas pelo pesquisador, nos 

                                            
4 Pacote de aplicativos do Google que Funciona online por meio do navegador de internet como 
também permite que os usuários utilizem off-line. 
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momentos de interação com os participantes, bem como nas práticas pedagógicas dos 

professores em sala de aula.  

Assim, a modalidade online foi de grande importância, pois permitiu maior rigor às 

descrições presentes no diário de campo, o que foi de grande relevância na fase de análise dos 

dados para o processo de triangulação dos instrumentos de pesquisa e das informações. 

 

4.5.2 Questionário 

 

O questionário é uma “técnica de investigação composta por um conjunto de questões 

que são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações” (GIL, 1994, p. 122). Por 

se tratar de um instrumento “constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser 

respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador” (LAKATOS E MARCONI, 2001, 

p.201), escolhemos o questionário semiestruturado, pois possibilita uma quantidade maior de 

informações, sem prejudicar a tabulação dos dados quantitativos referentes às práticas 

cotidianas na internet. Este questionário teve como característica questionamentos básicos 

apoiados em teorias, que se relacionam ao letramento digital e à formação de professores.  

O questionário plicado nesta pesquisa (Apêndices B) objetivou traçar o perfil dos 

professores, bem como, habilidades, dificuldades, facilidades e interface nas suas interações na 

internet.  Os dados trouxeram informações detalhadas que dizem respeito a frequência e 

natureza do uso da internet; as representações dos professores sobre a utilização das TIC nas 

práticas docentes e a qualidade das interações na internet. As questões foram elaboradas com 

itens fechados (admitindo mais de uma opção ou não) e abertos. 

O questionário foi elaborado com quinze questões, constando perguntas dissertativas e 

outras com mais de uma possibilidade de respostas. A solução que encontramos para facilitar a 

sistematização dos dados e que fosse, ao mesmo tempo, acessível aos nossos sujeitos da 

pesquisa, foi elaborar um formulário para que fosse disponibilizado online (APÊNDICE A)  por 

meio também da plataforma Google Docs. Esta ferramenta online permite a elaboração de 

questões abertas e fechadas, com envio do link apenas para os sujeitos que queremos entrevistar.  

A aplicação do questionário se deu via Whatsapp5 e/ou e-mail aos 5 (cinco) professores-

informantes.  Conforme Lévy (1999), as mudanças tecnológicas promoveram mudanças na 

construção do conhecimento e nas formas de significação dos indivíduos diante de uma 

                                            
5 Aplicativo para smartphones utilizado para troca de mensagens de texto instantaneamente, 
bem como vídeos, fotos e áudios através de uma conexão com a internet. 
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realidade mediada pelas TIC. Isso possibilitou o surgimento de documentos digitalizados e a 

disponibilidade por meio da internet, permitindo a busca rápida e eficiente, bem como o 

armazenamento destes documentos. Foi nessa perspectiva que adotamos a modalidade de 

questionário online. 

 

4.5.3 Diário de Participante 

 

Após a aplicação dos questionários, foi adotado o que Jones; Martin-Jones; Bhatt (2012) 

denominam de diário de participante. Este instrumento foi aplicado aos professores 

participantes da pesquisa em forma de aplicativo para telefone celular, denominado de ‘Diário 

de Interações’ (APÊNDICE E), com a finalidade receber os registros das interações vivenciadas 

na internet. 

Segundo Patterson (2005. p.142) “Um diário é um registro pessoal de eventos, 

observações e pensamentos” (Tradução nossa).  O diário de participante consiste na 

documentação de todos os “eventos reais nas rotinas diárias atuais de participantes” (JONES; 

MARTIN-JONES; BHATT, 2012, p. 117), que tenham relevância para as questões de pesquisa. 

O uso desse instrumento possibilitou o registro de situações nas quais as interações na internet, 

puderam ser localizadas no tempo e no espaço e dessa forma, eventos de letramentos digitais 

socialmente situados puderam ser observadas.  

Segundo Jones; Martin-Jones; Bhatt (2012), o diário de participante oportuniza o acesso 

às anotações das rotinas dos participantes, registradas pelos próprios (JONES; MARTIN-

JONES; BHATT, 2012). Em virtude disso, consideramos bastante conveniente o uso deste 

instrumento para documentar as interações na internet vivenciadas diariamente pelos 

professores participantes, pois a compilação dos diários contribuiu para o aprofundamento dos 

dados gerados pelos questionários.  

Sendo o diário de participante, nesta pesquisa, disponibilizado em forma de aplicativo 

para celular, os participantes registraram, de maneira particular, as interações na internet 

realizadas durante um determinado período. O uso do aplicativo se justifica pelo fato de que, 

ao fazer os registros no aplicativo referente à interação realizada, o participante já teria 

experiências de hipermídia, o que, por sua vez, promoveria eventos de letramento digital. 

Aliado a isso, a nossa preocupação foi aumentar a confiabilidade dos registros, haja vista que a 

partir do momento em que o pesquisado acessava a internet já estava no mesmo contexto de 

uso do aplicativo, o que despertava sua memória para o registro, além de estar sempre acessível 

ao participante por estar instalado em seu aparelho particular. 
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Em primeiro lugar, certificamo-nos se todos os professores participantes possuíam 

smarphones6. Constatando, em seguida, que todos possuíam e eram da plataforma Androide7. 

Considerando a heterogeneidade dos perfis destes usuários, elaboramos um aplicativo de fácil 

operação, com apenas três telas, com apenas um botão em cada tela e com um menu suspenso 

de lista de interações. Os registros feitos são enviados para um bando de dados do qual apenas 

o pesquisador tem acesso para gerar as listas com os registros enviados (APÊNDICE F). O 

aplicativo foi disponibilizado na Plataforma Google Play8, (APÊNDICE D),  da qual os 

professores poderiam instalá-lo apenas clicando no endereço disponibilizado 

(https://play.google.com/store?hl=pt_BR) com total segurança, já que existe uma padronização 

para que fosse disponibilizado neste servidor. Tivemos a preocupação de passar o endereço de 

instalação por mensagem para cada participante, embora eles tivessem a opção de pesquisar e 

instalar no próprio site do servidor.  

Jones; Martin-Jones; Bhatt (2012) orientam que a duração do período de registros vai 

depender de cada realidade de pesquisa. Assim, decidimos conjuntamente, com o aval da 

orientadora, que este período fosse de sete (7) dias. De acordo com o nosso foco nesta pesquisa, 

ter um conhecimento situado na vida de cada professor é de grande importância para o 

entendimento de toda a dinâmica. A adoção desse instrumento nos deu essa “possibilidade de 

ter o próprio registro das rotinas diárias feito por participantes” (JONES; MARTIN- JONES; 

BHATT, 2012, p. 117), referentes aos vários eventos de letramento digital que lhes são 

oportunizados diariamente em suas rotinas cotidianas.  

Conforme citado antes neste trabalho, eventos de letramento são atividades sociais 

específicas nas quais a leitura e a escrita exercem papeis definidos (BARTON, 1994), no caso 

da internet e das mídias digitais, as interações se dão por meio do ato de ler e escrever, ou seja, 

os eventos acontecem em espaços virtuais. Desse modo, ao adotarmos o diário de participante 

no formato de aplicativo, estamos promovendo eventos de letramento digital.   

Apesar de haver elaborado o aplicativo e ter acesso aos dados registrados, o uso do 

diário possibilitou que a influência do pesquisador sobre os participantes fosse atenuada, 

havendo uma relação mais paritária. A pesquisa se tornou mais colaborativa e dialógica 

(JONES; MARTIN-JONES; BHATT, 2012), com maior proximidade entre pesquisador e 

                                            
6 Telefone celular composto de tecnologias que o permite executados programas por meio de um 
sistema, atribuindo-lhe um caráter hibrido entre celular e computador. 
 
7 Sistema operacional para dispositivos móveis (telefones celulares, tabletes) 
 
8 Loja online da para distribuição de aplicativos, jogos, filmes para dispositivos móveis 
(https://play.google.com/store?hl=pt_BR) 
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participantes, ao ter consultado os professores sobre as interfaces do aplicativo. Em decorrência 

da consulta, este instrumento de pesquisa passou a conter uma caixa de texto que permite a eles 

registrarem o que quer que seja no diário, de forma a documentar interações em eventos que 

possa ter sido até mesmo fomentado por eles. 

Enfim, o diário de participantes no formato em que propomos neste trabalho, serviu para 

identificar o padrão de atividades particulares no cotidiano desses professores, já que estes 

instrumentos, segundo as Jones; Martin-Jones; Bhatt (2012), tem a função de memória, por 

garantir que as atividades de rotinas do dia a dia não deixem de realizadas, em virtude da 

necessidade do registro. Assim, por meio deste instrumento, foi possível ter um panorama da 

rotina dos participantes, no que se refere às interações na internet 

 

4.5.4 Observação 

 

Em seguida, procedeu-se a observação, a qual segundo Lakatos e Marconi (2001, p.190) 

“ajuda o pesquisador a identificar e a obter provas a respeito de objetivos sobre os quais os 

indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu comportamento, obrigando-o a ter um 

contato mais direto como objeto de estudo. Essas características revelam que na pesquisa 

qualitativa, com enfoque sócio histórico, a dimensão do social é fortemente marcada. 

 

Assim a observação não se deve limitar à pura descrição de fatos singulares, 
o seu verdadeiro objetivo é compreender como uma coisa ou acontecimento 
se relaciona com outras coisas e acontecimentos. Trata-se, pois, de focalizar 
um acontecimento nas suas mais essenciais e prováveis relações. [...] O 
objetivo da observação se enriquece, assim, de uma rede de relações 
relevantes (FREITAS, 2002, p. 28). 

 

Isso possibilitou a geração de dados sobre atitudes e comportamentos típicos dos 

professores em suas práticas em sala de aula.  

A prática da observação adotada nesta pesquisa é de cunho simples, na sala de aula, 

onde foi observado de maneira espontânea como ocorrem as práticas docentes. Durante a 

observação não foram utilizados meios técnicos especiais para gerar os dados, o que foi feito 

com anotações do pesquisador. Também não foram feitas perguntas diretas aos professores 

participantes, nem aos alunos. Foram observadas aulas de cada um dos professores 

participantes, conforme quadro seguinte: 
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Quadro 2 – Observação de em sala de aula 

Professor  Disciplina Período Duração 
P1 Língua 

Portuguesa 
Noturno 4 aulas 

P2 Língua 
Portuguesa 

Noturno 4 aulas 

P3 Língua Inglesa Noturno 4 aulas 
P4 Língua 

Portuguesa 
Matutino 2 aulas9 

P5 Educação Física Matutino 4 aulas 
Fonte: Próprio autor 

 

Esse procedimento de geração de dados foi adotado tendo como objetivo verificar quais 

as implicações das interações dos professores na internet para o fomento ou envolvimento em 

eventos de letramento digital em sala de aula, provocando assim as práticas de letramento 

digital no processo de ensino-aprendizagem. 

A observação também foi utilizada como técnica de geração de dados por meio das 

anotações no diário de campo do pesquisador.  

 

 

4.6 ENTRADA EM CAMPO  

 

 

A entrada em campo ocorreu no dia 11 de maio de 2016, após esta investigação haver 

atendido às exigências da Resolução 196/ 96 no que se refere à ética em pesquisas envolvendo 

seres humanos, mediante a formulação de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecidos 

(TCLE). O referido termo foi submetido, juntamente com o projeto de pesquisa, ao Comitê de 

Ética e Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, pela Plataforma 

Brasil, Aprovado em 27 de abril de 2016, com parecer número 1.517.443. Esta entrada em 

campo se efetivou mediante a apresentação da questão central e dos objetivos da pesquisa aos 

docentes participantes, durante o horário de Atividade Complementar (AC) da área de 

Linguagens e suas Tecnologias, no turno noturno, porém com a presença de professores dos 

demais turnos, do Centro Integrado de educação Navarro de Brito - CIENB.  

                                            
9 A observação das aulas de P4 foi mais reduzida em virtude de a professora acumular a função de 
articuladora da área de Linguagens e suas Tecnologias. Os compromissos referentes à função 
dificultaram o agendamento das observações. Por outro lado, o contato com a professora tinha 
frequência semanal durante todo o período da pesquisa, nos horários de planejamento e atividades 
complementares. 
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Após a concordância dos professores em fazerem parte da pesquisa, procedeu-se à 

assinatura do TCLE, no qual foram expostos, os objetivos e os princípios éticos da pesquisa. 

Em seguida, foram apresentados e caracterizados os instrumentos de geração de dados para 

familiarização dos mesmos. 

Os professores participantes foram também orientados quanto aos instrumentos de 

geração de dados. Destacamos as características dos encontros com os professores para 

compartilharmos informações e impressões a respeito do processo de pesquisa. Dessa forma, 

foi-lhes informado que estes encontros se constituiriam em conversas informais, como uma 

estratégia para discussão/reflexão, e seriam realizados, em sua maioria, no Horário de Trabalho 

das Atividades Complementares (AC).  
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5 DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados da pesquisa de campo e para fazer as 

análises que se propõem neste trabalho, foram levados em consideração os postulados do 

letramento propostos pelos estudiosos dos Novos Estudos do Letramento, (KLEIMAN, 1995; 

BARTON; HAMILTON; IVANIC, 2000; BARTON, 2007; STREET, 2014; GEE, 1999), 

aliado a alguns conceitos de outros autores que vêm discutindo modelos de formação de 

professores (IMBERNÓN, 2010; FREIRE, 1996; TEIXEIRA, 19) e teorias críticas sobre a 

tecnologia e sociedade (LÉVY, 1999; LEMOS, 1997, 2003, 2004), bem como sobre letramento 

digital (BUZATO, 2001;2006; 2009). 

Nesta pesquisa, durante todo o seu processo, tivemos como fio de prumo do nosso 

proceder a ética e o rigor científico, o que também foi observado no decorrer desta análise. Por 

havermos tomado como norte a pesquisa qualitativa na perspectiva sócio histórica e este estudo 

se inscrever no quadro teórico da LA, procederemos a análises dos dados com enfoque nos 

pressupostos de compreensão e interpretação. Dessa maneira foram aqui valorizados os 

aspectos descritivos e as percepções pessoais (FREITAS, 2002) e, de igual forma, foram 

necessário também uma certa medida de intuição e criatividade durante o processo, sobretudo 

na elaboração dos instrumentos de geração de dados e na definição das categorias de análise. 

Ancorados no quadro referencial teórico, começamos a tarefa de selecionar o que 

respondia ou não às indagações e aos objetivos a que esta pesquisa se propôs, visando garantir 

a consonância entre a fundamentação teórica e os dados gerados. Em primeiro lugar, tivemos a 

preocupação de estar sempre evocando os questionamentos propostos durante todo o percurso 

investigatório: 

 

● Estaria o professor da rede pública de ensino inserido nas práticas de utilização 

das TIC e internet?   

● Em caso positivo, em que medida as interações na internet foram incorporadas 

às práticas da vida cotidianas desse professor  

● Quais são esses tipos de interação? 

●  De que modo esses exercícios interativos podem refletir na prática pedagógica 

do professor em sala de aula?  
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Portanto, fundamentados no quadro teórica utilizado, com base nos autores escolhidos 

e em sintonia com os objetivos propostos, realizamos a construção dos indicadores de análises 

desta pesquisa, antes que fossem definidas as categorias de analises. Como afirmado acima, 

houve a preocupação de garantir que os indicadores construídos estivessem em conformidade 

com os dados gerados. Dessa forma, tivemos o cuidado de estruturar os instrumentos de 

pesquisa para que os resultados obtidos pudessem ser classificados dentro das categorias que 

irão responder as questões norteadoras da pesquisa e que também serão os elementos que 

nortearão as nossas reflexões. 

Assim, foram construídos os seguintes indicadores: 

 

● Condições de acesso à internet  

● Aquisição e uso de equipamentos  

● Práticas realizadas nas interações na internet pelos professores  

● Interação por rede de colaboração e compartilhamento com outros professores e 

alunos 

● Visão dos professores sobre as TIC a internet: vantagens e desvantagens do uso 

no trabalho pedagógico 

● Relação do cotidiano e das histórias de vida dos professores com seu letramento 

digital.  

● Práticas de letramento digital como possibilidade de aprendizagem na formação 

docente.  

 

Esses indicadores foram agrupados nas categorias elencadas no quadro a seguinte. 
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Quadro 3 - Agrupamento dos indicadores em temas para análise preliminar dos dados 

Categorias Indicadores 
 
1. Apropriação tecnológica e 

cultura digital 

 Condições de acesso à internet 

 Uso de equipamentos eletrônicos para acesso à 
internet. 

 
 
 
2. Interações, compartilhamento 

e colaboração online 

 Práticas realizadas nas interações na internet pelos 
professores 

 Interação por rede de colaboração e 
compartilhamento com outros professores e 
alunos 

 Relação do cotidiano e das histórias de vida dos 
professores com seu letramento digital. 

 
 
 
3. As TIC e internet nas práticas 

docentes em sala de aula 

 Visão dos professores sobre as TIC a internet: 

vantagens e desvantagens do uso no trabalho 

pedagógico. 

 Práticas de letramento digital como possibilidade 

de aprendizagem na formação docente 

Fonte: Próprio autor 

 

 

5.1 APROPRIAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURA DIGITAL 

 

 

Evocamos o primeiro questionamento da pesquisa para nos orientar na realização da 

análise e reflexão deste tema: Estaria o professor inserido nas práticas de utilização das novas 

tecnologias?   

Esta pergunta especificamente tem sua resposta a partir de dados originários, em sua 

maioria, do questionário e daremos ênfase na análise dos dados quantitativos referentes ao perfil 

dos professores no que se refere às práticas cotidianas na internet. 

 

5.1.1 Condições de acesso à internet 

 

Com relação ao acesso à internet os dados demonstram que todos os participantes têm 

acesso a internet há mais de dez (10), sendo que 40% dos professores (2), acessam de 1 a 2 
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horas por dia e outros 40% (2), acessam de 2 a 4 horas e 20% (1 professor), acessa de 5 a 8 

horas por dia, de acordo com o Gráfico 1.  

 

Gráfico 1  -  Tempo que os professores pesquisados passam conectados à internet 

 
Fonte: Questionário 

 

Esses dados indicam que a mediação tecnológica está inserida nas práticas sociais dos 

professores, contrariando o senso comum de que os docentes não se interessam por tecnologia 

ou tendem a evitá-la,  os participantes não  só estão conectados, como suas interações na internet 

são bastante recorrente, trazendo-lhes “novas possibilidades de interagir, colaborar, representar, 

expressar identidades e pesquisar, que há bem pouco tempo só existiam para pequenas elites 

culturais, acadêmicas e econômicas” (BUZATO, 2006).  

Conforme Lévy (1999), isso foi proporcionado por meio da abertura de um novo meio 

de comunicação resultante da interconexão de redes de computadores, que possibilitou 

interações e práticas sociais no ciberespaço. As tecnologias de comunicação, sobretudo a 

internet, foram responsáveis por transformações significativas na vida social e cultural, o que 

vem acarretar em profundas mudanças nas formas de gerenciamento do conhecimento, bem 

como nas formas de ensinar e de aprender.  

Com base em Lévy (1999), e nos dados acima apresentados podemos afirmar que os 

professores reconhecem as mudanças advindas da extensão desses novos meios de 

comunicação para as diversas áreas. A consciência dessas mudanças nos foi evidenciado pelos 

professores já na fase de apresentação da nossa pesquisa. A reunião foi realizada com os nove 

professores da área de Linguagem e suas Tecnologias, que pertenciam ao quadro da escola, 
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dentre os quais estavam os participantes da pesquisa. Nesta reunião, percebemos que a ideia da 

fobia tecnológica dos professores não se aplicava àqueles docentes, pois todos demonstraram 

interesse no tema, apesar de um professor confessar que não tinham tempo/disposição para 

colaborarem com a pesquisa. No entanto, todos revelaram verbalmente o grande interesse em 

participar, manifestando um certo entusiasmo, pois consideraram como uma forma de se 

atualizarem, no que se refere às práticas pedagógicas diante das novas tecnologias e 

principalmente da internet. Todas essas nossas percepções nos foram confirmadas ao 

apresentamos o questionário online, o qual foi muito bem aceito e elogiado pela facilidade que 

teriam em preencher, bem como pela comodidade. Esta receptividade do instrumento online 

nos revelou que o acesso à internet já estava incorporado às suas práticas cotidianas e no caso 

específico do formulário, a modalidade digital tinha maior preferência em relação a modalidade 

impressa.  Percebemos, com isso, que houve uma mudança sim, sobretudo na postura dos 

professores, pois os participantes, além de terem facilidade de acesso à internet, demonstravam 

ter uma predisposição para usar os meios virtuais.  

Em decorrência destas mudanças e em conformidade com o que afirma Lemos (2003), 

os professores, bem como toda sociedade, estão vivendo a cibercultura, já que esta é “a cultura 

contemporânea marcada pelas tecnologias digitais” (LEMOS; 2003, p.3). Isso foi corroborado 

pelas observações em sala da aula, durante as quais ficava evidente, inclusive com a 

confirmação dos professores de que realizavam pesquisas na internet como complementação 

do conteúdo do material didático, sobretudo das aulas de Língua Inglesa e Educação Física, 

mas também de Língua Portuguesa e Literatura. Além disso, tivemos a oportunidade de 

comprovar que P2 mantem um pequeno acervo de mídias audiovisuais digitais (filmes, musicas, 

apresentações) e utiliza vídeos online via streaming10, pois segundo a professora, ela tem acesso 

a essas mídias por Smart TV11 em sua residência.  Aliado a isso, podemos constatar no relatório 

do aplicativo de pesquisa ‘Diário de Interações’ (APÊNDICE F) que todos os participantes 

apresentam uma constância nas interações na internet, com acessos diários em todos os períodos 

do dia. Portanto, os professores vivem essa nova cultura, na qual se configuram novas formas 

de sociabilidade e novas relações entre informação, conhecimento e educação. 

                                            
10 Transmissão de áudio e vídeo através de rede de computadores na qual não há necessidade de 
armazenamento na máquina. 
11 É também chamada de TV conectada, pois o aparelho tem como características a integração da 
Internet com o televisor. 
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5.1.2 Uso de equipamentos eletrônicos para acesso à internet 

 

A prova do reconhecimento e aceitação dessas transformações pode ser observada no 

Gráfico 2, que demonstra ser o notebook e o smartphone os dispositivos utilizados por todos os 

participantes para acessar a internet. Sobre este aspecto, Lemos (2003) pontua que a passagem 

do PC para o computador conectado trouxe consequências para as novas formas de relação 

social, para o comercio, o entretimento, o trabalho e para a educação e nos “coloca em meio a 

era da conexão generalizada, do tudo em rede, primeiro fixa e agora, cada vez mais, móvel”. 

(LEMOS, 2003 p.14).  Os professores revelaram tanto no questionário quanto na conversas 

informais que a mobilidade é a principal característica que eles levam em consideração quanto 

escolhem um dispositivo para se conectarem à internet  

Além desses dois dispositivos, os professores pesquisados também utilizam o Pc 

desktop (computador pessoal de mesa), 60% (3); tablete, 20% (1); smart tv 20% (1), bem como 

outros dispositivos não elencados no questionário 20% (1).  

 

Gráfico 2 - Dispositivos utilizados pelos professores para acessar à internet  

 
Fonte: Questionário 
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Esses dados revelam o leque de oportunidades, no que se refere aos dispositivos, que os 

professores têm a sua disposição para ter acesso à internet. Assim, podemos considerar os 

professores pesquisados como incluídos digitais, pois segundo Buzato (2007) inclusão digital, 

implica “ter o olhar atento e a mente aberta para enxergar as relações entre pessoas, signos, 

máquinas e letramentos que estão espalhados à nossa volta”. (BUZATO, 2007, p 176) 

Quando questionados a respeito de qual dispositivo os professores utilizam para acessar 

a internet com maior frequência, o smartphone liderou com 80% das preferências, concorrendo 

com ele apenas o notebook, porém com apenas 20%, conforme revela o Gráfico 3 

 

Gráfico 3 - Dispositivo nos quais os professores acessam a internet com maior frequência. 

 
Fonte: Questionário 

 

Esses dados demonstram que o acesso móvel à internet é predominante, pois o segundo 

dispositivo na preferência dos professores também apresenta a possibilidade desse tipo de 

acesso.  Essa predominância dos dispositivos móveis para o acesso à internet influenciou a 

nossa decisão em criar um aplicativo para smartphone, como suporte para o instrumento de 

pesquisa diário de participantes, o qual foi denominado de ‘Diário de Interações’. Durante a 

reunião para apresentação do aplicativo e instruções de usos, tivemos a oportunidade de 

observar que os professores, em consonância com o que revelam os dados acima, aprovaram a 
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modalidade do diário de participante e revelaram que gostaram do aplicativo, o qual foi 

considerarão bastante intuitivo. Percebemos que os professores se sentiram muito confortáveis 

em realizar os registros do diário no aparelho celular, demonstrando uma intimidade em lidar 

com o equipamento, pois todos baixaram o aplicativo da internet,  e apenas dois professores 

não instalaram imediatamente, pois alegaram que seus celulares estavam sem memória interna.  

Os professores P4, P3 e P1 realizaram todo o período de registro, não encontrando 

dificuldades, sendo que P1, por sua vez, foi além do período, pois relatou haver gostado da 

experiência de fazer o diário de interações e ficou surpresa com a quantidade de vezes que 

acessava a internet no dia. 

Analisando os registros feitos no ‘Diário de Interações’ notamos também que a maioria 

era referente a acessos à internet realizados no celular. Acreditamos que esta postura dos 

professores está coerente com as novas formas que a tecnologia vem sendo pensada, pois, 

segundo André Lemos (2004), “novas práticas do espaço urbano surgem com a interface entre 

mobilidade, espaço físico e ciberespaço”, por isso ela é a característica principal das tecnologias 

digitais.  Como pontuou Lemos (2003), cada vez mais a internet vem se tornando móvel e tal 

qual ocorreu com a passagem do PC para o computador conectado, a mobilidade digital vem 

impactando os paradigmas da sociedade e, consequentemente, da educação.  

Esse impacto na educação é mais que smartphone, notebooks e tablets conectados, pois 

não devemos esquecer que a internet, como todo meio de comunicação, é uma via de mão dupla, 

portanto, os equipamentos conectados à internet recebem, bem como transmitem dados. 

Podemos afirmar, então, que esta é uma das razões pelas quais os dispositivos móveis vêm 

ganhando as preferências de acesso à internet:  a possibilidade do compartilhamento instantâneo 

do que quer que seja, possibilitando, sobretudo, que as pessoas compartilhem entre si as suas 

práticas sociais e vivências com uma finalidade comum, intentando a construção de alguma 

processo de produção de conhecimento e de prática de vida compartilhada (MATTA; 

CARVALHO, 2008), seja para suas atividades profissionais ou domésticas.  

Dessa feita, os conhecimentos e informações pertencem, na verdade, à interconexão dos 

aparelhos, ou seja, à rede. Isso é responsável por transformar a mobilidade digital hoje no mais 

provido cenário para a interatividade. Prova disso, é que as interações registradas demonstram 

uma prevalência de compartilhamentos: envio de mensagem, pesquisa, rede social, ler/enviar 

e-mail, conforme relatório do aplicativo (APÊNDICE F). Portanto, com a mobilidade quem 

detém maior conhecimento, informação e saber não é um indivíduo, mas sim a coletividade, 

portanto, nos processos educativos, não é o professor, nem os alunos mais estudiosos e bem 

informados os detentores destes tesouros da contemporaneidade, mas sim a própria sala de aula. 
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5.2 INTERAÇÕES, COMPARTILHAMENTO E COLABORAÇÃO ONLINE. 

 

Lançaremos mão de duas questões da pesquisa como elementos que nos orientarão nas 

reflexões deste tema: Caso as interações virtuais tenham sido incorporadas ao cotidiano de 

professores da rede pública de ensino, em que medida isso ocorre? Aliado a esta indagação 

gostaríamos de saber também quais são esses tipos de interação. 

 

5.2.1 Práticas realizadas nas interações na internet pelos professores 

 

Os registros no aplicativo ‘Diário de Interações’, apresentados no relatório extraído do 

banco de dados (APÊNDICE F) e agrupados no quadro resumo abaixo, revelam que os 

professores vivenciam práticas cotidianas na internet, o que demonstra serem os professores 

usuários habituais dos recursos tecnológicos. 

 

Quadro 4 – Resumo das interações na internet, registradas pelos professores no aplicativo ‘Diário de 
Interações’ 

PARTICIPANTE  
 

ATIVIDADE                                 

P1 
 

P2 P3 P4 P5 

CURSO  3 0 0 1 0 

COMPRA 0 1 0 0 1 

LER / ENVIAR EMAIL 2 5 6 3 6 
MENSAGEM 4 3 13 4 6 

OUVIR MÚSICA 0 1 3 0 0 

PAGAMENTO 0 0 2 0 2 

PESQUISA 1 2 2 2 6 
POSTAR FOTO 0 1 0 0 2 

POSTAR VIDEO 0 1 0 0 0 

REDE SOCIAL 5 5 12 3 6 
VER VIDEO 1 3 7 1 5 

 

 Os dados no Gráfico 4 revelam que dentre as práticas que os professores vivenciam na 

internet, a totalidade dos pesquisados, 100% (5 professores) realizam pesquisa, acessam vídeos 

e frequentam as redes sociais. Além disso, 80% (4) destes professores também escrevem e leem 

e-mails; leem notícias em sites jornalísticos; comunicam-se por mensagens instantâneas, 

consultam vida funcional; obtém recursos para preparação de aulas ou atividades com os alunos.  

60% (3) dos pesquisados realizam compras pela internet, ouvem música online, postam fotos 
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na web, além de participarem de ambientes de aprendizagem como o Moodle12. O 

compartilhamento de conteúdo e atividades para o trabalho docente e o acompanhamento de 

blogs são práticas vivenciadas na internet por 40% (2) dos participantes da pesquisa.  

O relatório dos registros feitos no ‘Diário de Interações’ nos ajudaram a confirmar que 

estas interações são realizadas pelos professores na sua rotina cotidiana e durante todo o seu 

dia. Há registros tanto nos horários de trabalho quanto no período de descanso noturno. Em 

reunião individual, durante o processo de registros, para acompanhamento do uso do aplicativo, 

P3 revelou que se surpreendeu porque se considerava uma usuária “deficiente” das tecnologias 

digitais, no entanto, percebeu que fazia uso constante da internet e realizava um grande número 

de interações no ciberespaço, referentes as suas práticas cotidianas, inclusive para transações 

comerciais e bancárias (pagamentos). 

É Importante destacar aqui essa reflexão da própria realidade a que P3 foi levada, diante 

da surpresa de descobrir o quanto as práticas sociais na internet faziam parte da sua vida. Isso 

levou-nos também a refletir sobre a relevância desta pesquisa, com seu caráter qualitativo, 

sobretudo por contemplar todo o arcabouço social que envolve a investigação (MINAYO 

1996), pois permitiu que tanto o pesquisado quanto o pesquisador interagissem com o objeto 

de pesquisa. Dessa forma, oportunizamos a P3 pensar sobre os significados de uma experiência 

que ela vive em seu cotidiano e não tinha ainda se dado conta do quão inserida está na 

cibercultura. 

Diante disso torna também importante notar que práticas que envolvem mais habilidade 

tecnológicas, experiência no ciberespaço e conhecimento dos meios digitais, como as 

transações comerciais, operações bancárias e tributárias, são registradas dentre as práticas 

vivenciadas pelos professores. Destes, no questionário, 20% (1) afirmaram fazer vendas online, 

realizar pagamentos online e declarar imposto de renda pela internet. Essa mesma porcentagem, 

20%, também postam vídeos na web e realizam cursos EAD, sendo esta última atividade não 

elencada no questionário. No aplicativo, foram também registradas interações que envolvem 

atividades comerciais, durante o período que compreendeu os dias que foram feitos os registros 

no diário de participante. 

 

                                            
12 Segundo Soares e Barreto (2016) Moodle é uma software de distribuição livre, de estrutura modular 
com grande quantidade de documentação, disponibilidade, facilidade de uso. Sua plataforma permite 
o desenvolvimento de projetos de customização a depender do objetivo a que cada curso se propõe. 
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Gráfico 4 - Práticas vivenciadas pelos professores na internet 

 

 
Fonte: Questionário 

 

Diante do que nos revelam os dados referentes às práticas vivenciadas pelos professores 

na internet, podemos constatar que elas refletem todo esse cabedal de mudanças nas práticas 

sociais, decorrentes do uso de tecnologias digitais. Isso pode ser sentido sobretudo em 

atividades que eram prioritariamente executadas de forma presencial e hoje são realizadas no 

ciberespaço, bem como das transformações que estas tecnologias causaram na interação social.  

Para Lévy (1999), o que ocorreu na verdade foi uma revolução tecnológica e um ganho 

de extrema relevância para o conhecimento humano, o que contribui para a construção dessa 

nova relação com o saber. Portanto, com base em Lévy, acreditamos que todas essas práticas 

vivenciadas na internet tem o considerável potencial de influenciar as práticas desses 

professores em sala de aula, levando-os, principalmente, a perceberam que existem, múltiplos 

processos de ensino e aprendizagem.  
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Um exemplo disso, foi observado nas aulas de Educação Física e registradas no Diário 

de Campo em 06 de dezembro de 2016. Nas duas primeiras aulas observadas, P5 estava 

passando orientações para um trabalho da unidade referente a musculação. O que chamou a 

nossa atenção foi a maneira do professor abordar o assunto: partindo das dúvidas dos alunos a 

respeito do tema e dos mitos da sociedade sobre este tipo de atividade física. O trabalho se 

constituía em uma entrevista com um profissional graduado da área de Educação Física, que 

atuasse em alguma academia da cidade, sobre as dúvidas e mitos referentes à musculação. 

P5 estava levando os alunos a percorrer os múltiplos caminhos que os levavam a 

construção de um conhecimento. E esses caminhos os estavam levando a múltiplos espaços 

educativos. Portanto esta prática pedagógica estava extrapolando os muros da escola e levando-

os a enxergar o saber em sua função social, na qual cada indivíduo é um elemento de informação 

disponível e a interconexão desses elementos será capaz de gerar um saber.  

A partir da observação na sala de aula de P5, podemos afirmar que aquelas práticas 

pedagógicas refletiam a mudança na relação com o saber, decorrentes da incorporação das TIC 

e da internet nas práticas sociais, causando essa mutação da formação e aprendizagem na 

cibercultura.  

 

5.2.2 Interação por rede de colaboração e compartilhamento com outros professores e 

alunos 

 

Importante perceber que embora as interações na internet, decorrentes das práticas 

vivenciadas, sejam bastante recorrentes, dos itens elencados, presentes no gráfico 4, chamou-

nos a atenção o fato de que apenas não houve registro de práticas ligadas à produção de 

conteúdos e compartilhamento com os alunos. Nenhum dos pesquisados afirmou possuir blog, 

participar de site escrito de maneira colaborativa ou atribuir lições de casa para os alunos. Este 

cenário nos leva a acreditar que aos professores pesquisados falta o conhecimento das 

possibilidades da internet tanto para a produção e distribuição do conhecimento, quanto para o 

uso pedagógico dela. 

 Mesmo nas condições de apropriação tecnológicas reveladas nos dados supracitados, é 

fácil perceber a falta do compartilhamento de construção de conhecimento entre os docentes e 

os alunos. Os registros do diário de participante revelam que os professores se utilizam, em suas 

interações cotidianas, de diversos canais de compartilhamento (redes sociais, mensagem, e-

mail), no entanto isso não despertou para as potencialidades pedagógicas desses canais.  
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Paradoxalmente esses professores em suas práticas de sala de aula, como já aqui 

relatado, utilizam-se de conhecimentos compartilhados na rede para complementação de 

material didático e recursos para a sua exposição, já que a totalidade dos pesquisados relataram 

no questionário que realizam pesquisas na internet e os registros do ‘Diário de Interações’ 

revelaram que essa prática é diária. Além disso, no diário de participante de P1 existem registros 

referentes a curso, revelando que os participantes buscam não apenas conhecimento referente à 

matéria da aula, mas também para atualizarem suas práticas e formação docente. Ou seja, ele 

experimenta e desfruta desses novos meios de produção e de aquisição do saber, inclusive 

coletivizando experiências e conhecimentos com outros professores, como notamos nos 

encontros e registramos em nosso diário de campo em 08 de junho de 2016.  

Os professores recorrem aos colegas por meios digitais (aplicativos de mensagens e e-

mails) para se atualizarem e tirarem suas dúvidas sobre diversos temas, criando uma rede de 

compartilhamentos, conforme percebemos também nos registros do diário de participante, no 

qual ‘mensagens’ e ‘ler/enviar e-mails’ são marcações significativas. As palavras de Lévy 

(1999) salientam que as novas tecnologias da inteligência individual e coletiva nos colocam 

diante de nova forma de aquisição de conhecimento (LÉVY,1999). Assim, a partir do momento 

que os professores têm a competência para processar as informações, sabendo lidar com ela, 

ele já tem a capacidade de produzir conhecimento. 

Portanto, a vida cotidiana dos professores é digital, porém em sua atuação profissional 

algumas práticas continuam analógicas. Por outro lado, a conclusão alvissareira é que ao 

analisar criteriosamente essas interações dos professores e compararmos com o que nos foi 

evidenciado nas observações, percebemos que as ações que foram desencadeadas na internet, 

levam a uma aprendizagem na prática, a qual uma vez sistematizado na teoria, tornar-se-á um 

conhecimento consolidado. Damos alvíssaras a esta conclusão porque um dos propósitos desta 

pesquisa é contribuir para os estudos no campo da formação docente no sentido de despertar 

para a necessidade que haja uma sistematização dessas interações na internet.   

Com base nos dados gerados, após nos debruçarmos sobre os fenômenos das interações 

dos professores na internet e os letramentos digitais dos professores para prática em sala de 

aula, acreditamos que as interações decorrentes das práticas cotidianas na internet, embora se 

originam de variadas motivações, constituindo-se, portanto, em práticas formais ou informais, 

trazem influencia para o fazer pedagógico. Salientamos isso deve ser levado em conta ao se 

formular políticas de formação continuada de professores. Com base em Imbernón (2010), 

podemos afirmar que a políticas voltadas para a formação continuada de professores têm a 
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tendência de se resumirem a cursos com caráter transmissor e uniforme descontextualizado das 

interações dos professores dentro e fora da sala de aulas. 

  

5.2.3 Relação do cotidiano e das histórias de vida dos professores com seu letramento 

digital. 

 

O contexto da cibercultura é marcado pela riqueza e variedades de experiências de 

aprendizagem. Além disso, as práticas sociais na internet são reflexos de uma mudança que 

atinge as estruturas que permeiam a educação. Os dados corroboram com esta realidade ao 

demonstrarem que apesar de nenhum professor haver afirmado possuir ou colaborar com site 

nem atribuir lições de casa para os alunos, 40% afirmam que mantém algum conteúdo 

educacional na internet, dentre eles P1 especificou que tem artigo científico. 

 
Gráfico 5 - Número de professores pesquisados que mantém algum conteúdo educacional na 

 internet 

 

Fonte: Questionário 

 

Esses dados são interessantes porque eles despertam para a reflexão de que vivendo em 

uma sociedade moldada pela cibercultura e pelas interações que tem o ciberespaço como palco 

principal, mesmo que não se tenha a clara noção disso ou por qualquer tipo de limitação que 

impeça o indivíduo a ter acesso à internet, de alguma forma os fenômenos e acontecimentos 

decorrentes do ciberespaço sempre o atingirão, mesmo que não perceba que já está envolvido. 
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 Nas observações em sala de aula esta realidade foi perceptível logo nas primeiras aulas 

observadas. Mesmo não havendo nenhum equipamento conectado sequer à tomada, na sala de 

aula, a forma como os professores abordavam o assunto evidenciou a forte influência de uma 

sociedade marcada pela cibercultura. A maneira de tratar o conteúdo foi bastante aberta, tanto 

nas aulas de Educação Física, no qual P5 propôs uma atividade tendo a pesquisa na internet e 

as dúvidas dos alunos como ponto de partida, quanto nas aulas de Língua Portuguesa, na qual 

P1 ministrou a aula por meio de exposição oral participada, permitindo a contribuição dos 

alunos numa construção coletiva dos conceitos. Diante disso, podemos afirmar que estas aulas, 

segundo Matta e Carvalho (2008), era um palco para a interatividade, estava permitindo a 

produção e o compartilhamento de conhecimentos entre professor e alunos, os quais estavam 

engajados na construção daquela demanda, dentro de contexto social e ambiental, que era a sala 

de aula.  

O ‘Diário de Interações’ revelou, nos registros realizados, que os professores 

participantes não só estão sendo alcançados pelos reflexos decorrentes do ciberespaço, como 

também é nele que acontecem a maioria de suas práticas sociais. Por isso, após haver consultado 

a respeito da relação dos professores com a internet, no que se refere à facilidade ou dificuldade 

em lidar com ela, podemos afirmar que a maioria dos participantes da pesquisa consideram essa 

relação apropriada, demonstrando interesse pela rede, nos permitindo afirmar que os 

professores navegam com facilidade e frequência na internet, como podemos constatar nos 

excertos a seguir: 

[P2] Tenho certa facilidade em lidar com a internet, uma vez que acesso com 
frequência. 
 
[P5] Penso que com a prática diária, o professor percebe o tanto que a internet facilita 
o seu dia a dia. Particularmente, eu não tenho dificuldade com o uso da internet, 
acredito que seja realmente a prática diária mesmo.  

 

[P1] A facilidade é poder pesquisar o assunto que quero com rapidez e a minha 
dificuldade é baixar certos arquivos em ambientes que não me é familiar. 
 

Ao abordar a sua dificuldade, P1, revela em sua resposta que esse incômodo se deve a 

alguma falta de habilidade que ele supõe ser inerente a um usuário inteiramente competentes 

na internet, o que foi corroborado por P4:   

[P4] Tenho algumas dificuldades. 
 

Aliado a isso, a maior dificuldade dos professores na rede é a quantidade de informações 

e bem como a qualidade e confiabilidade, o que consequentemente dificulta a seleção. Essa 
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dificuldade é justificável pelo fato de estarmos mergulhados num caos informacional, fruto da 

interconexão de computadores, que favoreceu a inteligência coletiva e fez o homem se sentir 

desnorteado no meio desse oceano de informações (LÉVY, 1999), conforme constatamos na 

resposta de P3: 

 

[P3] Minha maior dificuldade é o grande número de informações ao mesmo tempo, 
várias janelas, vários links. 

 

Embora os dados supracitados revelarem que todos os participantes têm praticas na 

internet, navegando para fins pessoais e pedagógicos com algumas facilidades, conforme os 

registros do ‘Diário de Interações’ e os excertos acima, isso não nos permite afirmar que estes 

professores são possuidores das competências necessárias para reconheceram as 

potencialidades do uso das TIC e da internet nas suas práticas docentes. Os elementos para que 

essas competências se desenvolvam estão presentes no contexto das suas interações, no entanto 

falta sensibilidade nas proposições das políticas públicas de formação docente para esse fim.  

Diante da complexidade que os avanços tecnológicos impuseram à sociedade 

contemporânea, uma proposta de formação continuada requer uma postura de estímulo para 

que o professor venha se valer dos conhecimentos do qual ele já é portador (IMBERNÓN, 

2010). No caso especifico do desenvolvimento de práticas de letramentos digitais em sala de 

aula, os professores são portadores de um conhecimento decorrente do contexto das suas 

interações na internet. É necessário, portanto, desenvolver políticas na qual os professores 

venham desempenhar o papel de sujeitos da sua formação e seu desenvolvimento. 

  

 

5.3 AS TIC E INTERNET NAS PRÁTICAS DOCENTES EM SALA DE AULA. 

 

 

A quarta questão norteadora desta pesquisa, ao indagar sobre de que modo esse exercício 

interativo pode refletir na prática pedagógica dos professores em sala de aula, exige, para ser 

satisfatoriamente respondida, questionamentos aos participantes a respeito das vantagens e 

desvantagens do uso das TIC e da internet no trabalho pedagógico e na sua formação. 
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5.3.1 Visão dos professores sobre as TIC a internet: vantagens e desvantagens do uso 

no trabalho pedagógico. 

 

Os dados do aplicativo  ‘Diário de Participante’ revelaram que  a pesquisa foi uma das 

interações mais realizadas na internet pelos professores. Os registros referentes a esta interação 

foram identificados nos relatórios de todos os participantes. Consoante a isso, em suas respostas 

no questionário referentes às vantagens das TIC e da internet para o trabalho pedagógico, é fácil 

observar que parte dos professores relacionam internet com uma importante fonte de 

informações e aprendizagem, como se pode observar nos excertos abaixo:  

 

[P1] Na minha opinião, vejo uma facilidade em obter mais informação e 
conhecimento, isto é, o acesso ficou mais rápido e fácil. Mas eu penso que os alunos 
precisam ter atitudes de estudantes/pesquisadores (estudar, pensar, raciocinar), sem 
desenvolver essa postura os avanços serão poucos.  
 
[P5] Acredito que o acesso a informação, pois principalmente o estudante consegue 
ter acesso aos conteúdos com mais facilidade e rapidez. 

  

Esta visão dos benefícios da internet se justifica pela rapidez de distribuição de 

conteúdo, aliado as maiores possibilidades de compartilhamento e cooperação. Essas grandes 

vantagens da internet, inclusive da Web 2.0, já tinham sido profetizadas por Lévy (1999), ao 

abordar a questão do espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos 

computadores e pelas memórias dos computadores. 

Em observação na sala de aula, registrado no Diário de Campo em 21 de novembro de 

2016, a abordagem dos assuntos da aula feita por P1 nos chamou a tenção. Isso porque 

percebemos que a forma de abordar cada conteúdo revelava um profissional que buscava tanto 

enriquecer o conteúdo e quanto conseguir subsídio para aulas por meio da pesquisa na internet. 

Ficou evidente que a professora também fazia pesquisa na internet a fim de melhorar suas 

práticas pedagógicas, pois percebemos que ela abordou temas ligados ao assunto da aula de 

forma bastante interdisciplinar. 

Isso nos demonstrou que P1 utilizava os conteúdos disponíveis na internet. Essa postura 

também nos revelou que a professora estava se utilizando de uma vantagem do uso da internet 

em sala de aula, porque aquela forma de abordagem dada ao conteúdo permitiu que os alunos 

começassem a se identificar com os conteúdos e se inserissem nas aulas, pois muitos daqueles 

assuntos já tinham vistos por eles na rede, conforme relataram para a professora na aula. 
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É interessante notar é que apesar dos alunos já terem tido contato com os assuntos, eles 

não tinham conhecimento sobre os conteúdos, pois muitos só viram os títulos de matérias que 

geralmente aparecem nas redes sociais, revelando uma leitura superficial dos temas. No entanto 

isso serviu como uma interação e pudemos perceber ali a ocorrência de uma interatividade na 

construção de um conhecimento sobre os temas levantados nas aulas. O conhecimento 

superficial dos alunos foi aprofundado com as leituras críticas que foram feitas pela professora. 

Isso nos levou a conclusão de que mesmo não sendo utilizado nenhum equipamento eletrônico 

ou conectado à rede durante esta aula observada, todo o processo foi permeado pela influência 

da internet. 

Esses registros confirmam as concepções de Lévy (1999), uma vez que revelam nuances 

dessa nova perspectiva de educação, decorrente das novas formas de se construir o 

conhecimento, caracterizado pela democratização do acesso à informação, pelos novos modos 

de aprendizagem e pela emergência da inteligência coletiva. Segundo Soares e Barreto (2016): 

 

Há um movimento para uma abertura em relação ao saber na medida em que 
a participação acontece em base horizontal, e, por isso, não há a dimensão da 
transmissão de saberes, mas de uma construção coletiva e cooperativa.  
(SOARES E BARRETO, 2016, p. 4) 

 
 

No entanto, essas respostas dos pesquisados também nos revelaram não reconhecem de 

maneira efetiva as potencialidades do uso da internet na prática docente, pois os professores 

trataram a questão por um prisma mais técnico do que educacional. Nos excertos, P1 e P5 

fizeram referência apenas à relação direta do aluno com a internet, desfrutando de suas 

vantagens. Não foi verificado, em suas respostas, a presença do professor assumindo uma 

postura em relação ao uso pedagógico da internet, no sentido de utilizá-la para expandir os 

limites da educação escolar.  

Por outro lado, as respostas de P2, P3 e P4 nos acenaram com a possibilidade de alguns 

professores já revelarem a noção das potencialidades dos dispositivos e interfaces da internet 

para essa ampliação dos limites da educação:  

 

[P2] Maior interatividade entre professores e alunos. 
 
[P3] O maior benefício é falar a mesma língua do aluno, o uso das tecnologias atrai, 
desperta o interesse deles, enriquecendo a aula. 
 
[P4] Ampliação de recursos. 
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Conforme observamos, P2 cita o uso de tecnologias interativas interferindo na qualidade 

da prática de ensino, ao relatar como vantagem a maior interatividade entre professor e aluno, 

o que pode ser percebido também na resposta de P3. 

Em sua resposta, P4 menciona um exemplo de vantagem ligada diretamente à atividade 

docente dentro e fora da sala de aula, que se deve, segundo Lévy (1999) a esse novo suporte de 

informação e de comunicação, que fez emergir novos gêneros de conhecimento, novos critérios 

de avaliação que orientam o saber, novos atores na produção e tratamento do conhecimento. 

Por isso o autor alerta que “qualquer política de Educação terá que levar isso em conta” (LÉVY, 

1999, p.167). 

Concordarmos com esta afirmação de Lévy (1999) e após observarmos e analisarmos a 

aula de P2, registrada no Diário de Campo em 06 de dezembro de 2016, na qual a docente 

aborda o assunto de Literatura Brasileira, fazendo uma relação com manifestações artísticas 

atuais, por meio do uso de mídias digitais, reforçamos nossa crença de que assim como nas 

nossas atividades cotidianas, muitas práticas na sala de aula se tornam, na atualidade, 

impossíveis de serem realizadas sem o aparato tecnológico.  

Segundo notamos pela reação dos alunos e falas da própria professora, P2 utiliza vídeos 

em DVD e vídeos online com frequência. Observamos também aulas na sala de projeção, nas 

quais foi utilizado o PC conectado ao Datashow e a professora exibiu vídeo sobre o 

Modernismo. Percebemos que a professora tem essa preocupação em garantir uma certa 

contemporaneidade ao conteúdo de Literatura para fazer com que os alunos despertem para a 

leitura. P2 utiliza também música por meio de vídeos do ‘Youtube’.  

Essa é a manifestação de uma das grandes vantagens das TIC na sala de aula, que neste 

caso acreditamos ser do conhecimento da professora que está empregando. Isso porque uma 

aula de literatura para alunos que não tem acesso ou motivação para irem em busca de leituras 

de clássicos que são relevantes para a formação escolar e humanística, seja em biblioteca, seja 

na internet, sem essa tecnologia seria inviável. 

Isso nos leva a conclusão de que a competência do professor para o reconhecimento das 

potencialidades e usos pedagógicos das TIC e da internet é de fundamental importância para 

que estes dispositivos sejam inseridos na sua prática docente, haja vista que o aplicativo ‘Diário 

de Interações’ traz registros de prática na internet relativas a mídias digitais, nos relatórios de 

todos os participantes.  

Cabe, portanto, ao professor selecionar o material que seja condizente com o objetivo 

que a sua aula se propõe, pois no questionário, ao consultar os participantes a respeito das 

possíveis desvantagens que as TIC e Internet poderiam trazer ao processo de ensino-
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aprendizagem, as respostas foram no sentido de alertar para o fato de que quando mal utilizado 

pode afetar o processo de ensino-aprendizagem, principalmente se não estiver contextualizado 

e de acordo com os objetivos propostos. 

 

[P2] O uso incorreto das novas tecnologias. 
 
[P3] O uso das tecnologias deve ter um objetivo a ser atingido, muitas vezes  
Observamos o seu o uso de forma descontextualizada, sem qualquer finalidade. 

 

Estas respostas estão de acordo com Buzato (2009) ao reconhecerem que as práticas de 

LD são afetados pelos contextos nos quais são inseridas e trazem consequências sociais e 

cognitivos de acordo com os fatores socioculturais e as finalidades dessas práticas. Entendemos 

com isso que não basta informatizar a escola ou garantir acesso à internet a toda a comunidade 

escolar, mas é preciso repensar a própria concepção de ensino diante da cibercultura que é 

delineada por uma nova forma de acesso e construção do conhecimento. 

Outras respostas do questionário a esta mesma questão foram na direção da qualidade 

das fontes de informação na internet e consequentemente da confiabilidade das informações 

disponíveis na rede:  

 

[P1] No meu ponto de vista, as desvantagens são usar as tecnologias como um fim em 
si mesma; achar que tudo que se encontra na net merece credibilidade.  
 
[P5] Penso que as informações são publicadas na internet de uma forma muito 
facilitada, e muitas vezes sem confiabilidade. Com isso, faz-se necessário orientar os 
estudantes a buscarem as informações em sites que tenham uma confiabilidade maior.  

 

Com base nestes excertos, podemos afirmar que dentre os professores pesquisados, a 

exemplo de P1 e P5, alguns já têm uma noção do papel que a internet pode desenvolver no 

processo de ensino-aprendizagem e conseguem identificar quando ela se torna adequada, 

conforme relatado neste trabalho a partir das observações e anotações no diário de campo, bem 

como os registros no aplicativo que demonstram ter os professores uma predisposição para usar 

os meios virtuais.  

Quando questionados sobre fazer ou já ter feito algum uso da internet em suas 

disciplinas ou em suas outras atividades docentes, 80% dos professores afirmaram que sim, 

como observamos no gráfico 6. 
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Gráfico 6 -  Uso da internet em disciplinas ou outras atividades docentes pelos professores 
participantes. 

 
Fonte: Questionário 

 

Apenas P4 afirmou que nunca utilizou a internet em suas atividades docentes em sala 

de aula. É interessante reafirmarmos aqui que embora os professores afirmem que não fazem 

uso da internet em sala de aula, conforme vimos a cima, estes professores são de tal maneira 

afetados pelas influencias do ciberespaço que isso se reflete em suas aulas, muito embora eles 

não percebam. P4 é um exemplo disso, pois, conforme registros no Diário de Campo de 08 de 

dezembro de 2016, constatamos que a professora utiliza as TIC, sobretudo para atualizar sua 

prática pedagógica e poder contribuir com os demais colegas, já que atua também na função de 

articuladora da área de Linguagem e suas Tecnologias. Constatamos também que ao transmitir 

o seu conteúdo e propor atividades, ela tem a preocupação de promover práticas de linguagem 

mediadas pelas tecnologias digitais (áudio, vídeo), sobretudo com foco na leitura e escrita. 

Os demais participantes afirmaram já terem feito uso da internet em sala de aula, o que 

foi confirmado pelas variedades de interações registradas no Diário de Participante que 

demostram ser esses professores usuários habituais da internet em suas vidas cotidianas e isso 

reflete consequentemente em sua vida profissional. Com relação a esse uso em sala de aula os 

professores especificaram que: 

 

[P1] Muitas pesquisas que faço são feitas pela internet; já distribuir material didático 
para os alunos pela internet. 
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[P2] Exibição on line de vídeos no Youtube e filmes na Netflix13. 
 
[P3] Ministrei uma aula no Laboratório de Informática, utilizando o Quizlet,14 para 
revisar um conteúdo. Os alunos adoraram.  
 
[P5] Em atividades de apresentação em equipe, no ensino do xadrez online, entre 
outros.  

 

Por isso, afirmamos, pautados nos excertos acima e nas observações tanto das aulas 

quanto das reuniões e encontro com os professores participantes, já que consideramos o campo 

de pesquisas em toda sua totalidade como fenômeno social e historicamente condicionado, que 

o discurso dos professores em relação ao uso pedagógico da internet não se mostra totalmente 

distante de sua prática. Embora esses eventos relatados sejam de práticas pontuais, os 

professores que participaram da pesquisa nos revelaram, durante o período de observação, uma 

preocupação em fazer com que a aulas fossem atrativas. Observamos também que os temas 

trabalhados na sala de aula tinham sido enriquecidos por meio de pesquisas, com o objetivo de 

conseguir subsidio para as aulas.  Isso nos permite acredita que os participantes da pesquisa 

estão inclinados positivamente em relação à adoção das TIC e sobretudo da internet nas suas 

atividades pedagógicas.  

Constatamos, em suas respostas ao questionário, em nossas anotações e nos registros do 

Diário de Participante, uma relação direta entre as boas práticas docentes nas aulas observadas 

e as interações dos professores na internet. Um exemplo foi a construção coletiva de um saber, 

por meio das várias interatividades decorrentes das interseções dos conhecimentos dos alunos 

sobre jogos de raciocínio, no trabalho de P5, na disciplina Educação Física, conforme Diário 

de Campo em 02 de dezembro de 2016. Um outro exemplo é a forma de P2 garantir acesso e 

afiliação dos alunos aos textos e autores relevantes para a formação escolar e humanística, por 

meio da utilização de recursos das mídias digitais em acervo próprio para as aulas de Literatura.  

Inclusive, o fato de P2 manter um acervo de mídia foi digno de registro no Diário de 

Campo, em 26 de novembro de 2016, por ter nos chamado a atenção, em um encontro para tirar 

dúvidas sobre o aplicativo de pesquisa, ao constatarmos o acervo cuidadosamente organizado 

no armário da professora. Apesar da relevância desse achado e do nosso encantamento diante 

da descoberta, não houve comentário a respeito naquele momento, pois consideramos que 

aquela era a postura de um profissional que tinha sido alcançado pelas influencias da 

                                            
13 Netflix é um sistema de stream para assistir filmes e séries de televisão online <www.netflix.com/browse> 
14 O Quizlet site com um serviço online que permite o estudo de línguas. <http://quizlet.com/> 
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cibercultura. Dessa forma, decidimos não interferi, pois P2 não havia ainda refletido sobre este 

processo ali já se desenvolvia antes de nossa chegada. Ao final da nossa pesquisa relatei isso á 

professora em encontro de agradecimento pela participação na pesquisa e refletimos juntos 

sobre os significados daquela postura e ela percebeu quanto está imersa na cibercultura. 

Portanto, acreditamos que, mesmo não tendo a clara noção, os professores estão 

revelando a crença no valor dessa inserção e uma disposição em fazer usos da internet em suas 

práticas pedagógicas, até por uma questão de necessidade, pois o uso das TIC, diante desta 

realidade constatada, serve para atraí a atenção dos alunos e tornar a aula muito mais 

interessante, segundo nos relatou P3 na observação em sua sala de aula e anotações realizadas 

em 18 de novembro de 2016. 

No entanto, temos a consciência de que o professor, de maneira geral, não tem se 

mostrado devidamente íntimo do uso das TIC e da internet em suas práticas docentes, 

diferentemente dos participantes da pesquisa, pois isso exige uma mudança em suas práticas 

pedagógicas e é necessário que adquiram competência para esta mudança de postura. Essa 

transformação é requerida quando se tem o objetivo de formar cidadão condizente com a 

sociedade contemporânea e com as mudanças que imprimem marcas profundas e permanentes 

na realidade atual. Braga (2007), considera necessário que educadores percebem que as TIC 

podem ser exploradas tanto para facilitar quanto para impedir o acesso ao conhecimento e ao 

poder social, revelando a dimensão da importância dessa mudança de postura.  

 

5.3.2 Práticas de letramento digital como possibilidade de aprendizagem na formação 

docente 

 

Nos registros feitos no ‘Diário de Interações’, os professores revelaram que diariamente 

realizam pesquisas, leem notícias, bem como realizam cursos. No questionário, ao serem 

consultados sobre de que forma as práticas de leitura e escrita na internet podem contribuir para 

a formação do professor, P1, P2 e P3 revelam, conforme excertos abaixo, compreender que a 

leitura na internet é uma nova linguagem que tem o potencial de contribuir para a formação 

docente possibilitando aumento da qualidade de sua atuação. 

 

[P1] Na minha opinião, a internet alterou algumas formas de se comunicar e, 
consequentemente, mexeu com a dinâmica da língua. É importante que o professor de 
língua portuguesa esteja atento aos fenômenos da língua, pois isso pode ser conteúdo 
interessante para se abordar em sala de aula. A leitura, na minha opinião, sempre 
será para enriquecer o sujeito e/ou profissional, seja ele de que área for. Mas se 
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tratando do professor de línguas, a leitura de variados textos da net, por exemplo, 
permite ao professor observar como cada texto é construído e qual a sua finalidade. 
Assim, é possível notar também a quantidade de gêneros textuais que surgem com o 
avanço das tecnologias. Essa é uma das contribuições da net para ampliar o 
conhecimento do profissional em questão. 
 
[P2] Na medida em que se promovam cursos e material didático que possam favorecer 
a formação docente. 
 
[P3] Acho que qualquer ajuda é sempre bem-vinda, devemos estar abertos ao novo e 
tentar adaptar os conhecimentos adquiridos com a nossa prática. 

 

Além disso, P4 e P5, salientam o potencial da internet para a disseminação de conteúdos 

e informações, sobretudo na era dos dispositivos móveis para acesso à internet, os quais 

possibilitam o compartilhamento instantâneo de qualquer conhecimento produzido. Segundo 

Lévy (1999), isso favorece novas formas de acesso à informação e novos estilos de raciocínio 

e de conhecimento. 

 

[P4] Acho que pela praticidade.  
 
[P5] Na minha opinião, a leitura e a escrita são exercícios importantíssimos na 
formação do professor, e quando falamos nesse exercício na internet, penso que temos 
a possibilidade de acesso a um maior número de conteúdo em um espaço curto de 
tempo, contribuindo assim de uma forma mais efetiva.  
 

Tais afirmações nos sugerem que, para os professores, as TIC e a internet apontam 

muitas vantagens e possibilidades para o processo de formação. No entanto, apesar de P5 ter 

salientado que leitura e escrita são exercícios importantíssimos na formação do professor, todas 

as respostas dos pesquisados abordaram apenas o processo de leitura como contributo para o 

processo de formação dos professores, embora nos questionamento feito constava leitura e 

escrita. A pergunta foi formulado nestes termos, pois acreditamos que, em ambientes virtuais, 

leitura e escrita são responsáveis pela aquisição das habilidades essenciais para a construção e 

reelaboração do conhecimento, por terem suas noções ampliadas, envolvendo não apenas o 

texto verbal.  

Com base em Imbernon (2010) e Teixeira (1963) acreditamos que estas respostas 

sofrem influencias do tipo de formação continuada que sempre foi oferecida aos professores, a 

qual se resume em uma atualização dos professores com a finalidade de prepará-los para a 

atuação prática na sala de aula. Portanto, são políticas formuladas com o caráter de formação 

transmissora, executadas por formadores entusiastas dessa modalidade, ficando o professor na 

condição de ouvinte passivo, desprovido de contribuição para seu próprio desenvolvimento 
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profissional. Claramente esse tipo de formação de professores não prepara o docente para fazer 

frente aos problemas e a complexidades da contemporaneidade. 

 

Para isto, ouso pensar, o problema consistiria em formar um mestre, esse 
mestre de amanhã, que fosse um pouco do que já são hoje certos jornalistas 
de revistas e páginas científicas, um pouco dos chamados por vezes 
injustamente popularizadores da ciência, um pouco dos cientistas que 
chegaram a escrever de modo geral e humano sobre a ciência, um pouco dos 
autores de enciclopédias e livros de referência e, ao mesmo tempo, mais do 
que tudo isto (TEIXEIRA, 1963, s/p). 

 

Por isso acreditamos que a escrita e a leitura, ao serem associadas à prática pedagógica, 

contribuem para a atuação docente, já que a escrita passa a ser o pressuposto para as interações 

no ciberespaço. Dessa forma, todo leitor se comporta como sujeito de uma construção coletiva.  

Portanto, segundo Lévy (1999), nessa interconexão de computadores, que abre esse 

novo meio de comunicação, a noção de leitura e de escrita é ampliada por meio de novas formas 

de construí-las, sobretudo ao associar o conceito de inteligência coletiva com a chegada da web 

2.0,  que permitiu uma ressignificação de tempo-espaço permitindo uma pluralidade de espaços 

e formas de aprendizagem, que agora não se resume ao texto verbal escrito, mais inclui o vídeo, 

o som e a imagem. Essa postura diante da leitura e escrita na internet é resultado da falta 

formação para que possa atuar de forma sintonizada com uma sociedade forjada na cibercultura, 

pois a formação dos professores esteve e ainda está ligada aos pressupostos tradicionais da 

educação. 

Assim, os dados desta investigação nos permitiram acreditar que as práticas de leituras 

e escrita na internet, as quais são os veículos das interações na grande rede e tiveram os seus 

conceitos ampliados no ciberespaço, exercem uma grande influência na formação continuada 

dos professores. Prova disso é que as boas prática nas aulas observadas nesta pesquisa, 

apresentavam posturas de professores que corroboravam com as suas práticas sociais na 

internet, conforme foram registrados no aplicativo ‘Diário de Interações’ e nos dados gerados 

a partir do questionário. De acordo com o exposto a cima, constatamos que mesmo não tendo 

uma efetiva competência para identificar as potencialidades das TIC e da internet em sua 

formação e atuação docente, os professores são afetados pelas marcas da cibercultura.  

Registramos no diário de campo (17 de novembro de 2016) e já citamos neste trabalho, 

que P3 ficou surpresa ao tomar conhecimento, ao final do período de registros no aplicativo, da 

quantidade e grau de complexidade das interações que realizara, uma vez que se considerava 

um usuário “deficiente”. Em 18 de novembro de 2016, as anotações no Diário de Campo sobre 
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as impressões das aulas observadas demonstraram que em sua exposição oral, P3 fez relações 

do conteúdo com a realidade, permitindo que os alunos participassem da discussão, ocorrendo 

uma troca de experiências e vidas compartilhadas, embora não houvesse nenhum equipamento 

conectado à rede durante a aula. A postura de P3 em sala de aula, comparada à sua reflexão ao 

constatar o quão estava inserida na cibercultura, por meio das suas interações na internet, 

forçou-nos a perceber as potencialidade das TIC e da internet na formação docente. 

Percebemos que, em sua aula, P3 adotou uma postura sintonizada com a visão de Freire 

(2005), ao provocar o diálogo. Isso despertou em alguns alunos o estranhamento e em outros a 

afinidade. Esta postura de P3 encontra respaldo nas palavras de Soares e Barreto (2016, p. 9) 

ao afirmarem que a “educação deve assegurar situações dialógicas favoráveis e apropriadas”. 

Com esta maneira de abordar o assunto, P3 passa a considerar o aluno como um sujeito pensante 

vygotskiano, ou seja, que tem uma mente social e, portanto, construída por uma relação 

dialógica (VYGOTSKY 2000).  

Portanto, após a análise dos dados gerados, aliada à fundamentação teórica deste 

trabalho, tivemos elucidado o questionamento central desta pesquisa, de modo que a conclusão 

a que se chega é que as interações na internet originam posturas diante do fazer pedagógico 

que, se forem sistematizadas, converter-se-ão em conhecimentos e competências que darão 

sustentáculo à prática docente. Dessa maneira, chegamos a nossa compreensão sobre as relações 

entre as interações na internet e as práticas de letramentos digitais na sala de aula: embora se 

originam de variadas motivações, decorrentes de práticas formais e informais, as interações 

cotidianas dos professores na internet são fortes aliadas no desenvolvimento de práticas de 

letramentos digitais em sala de aula. E a principal consequência disso consiste em levar os 

professores a perceber que existem múltiplos caminhos, práticas pedagógicas e espaços 

educativos para o conhecimento. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Vivemos em um mundo no qual as novas tecnologias digitais estão presentes em todos 

os espaços da sociedade, com isso as práticas sociais estão sendo rapidamente alteradas. Como 

consequência, hoje qualquer pessoa se vê impossibilitada de realizar determinados serviços do 

cotidiano sem o auxílio de alguns aparatos tecnológicos e da internet. Com relação ao nosso 

fazer pedagógico, percebemos que essa realidade não é diferente, pois determinadas práticas 

em sala de aula são impossíveis de serem realizadas sem o auxílio dessas ferramentas. Ciente 

disso, esta pesquisa apresentou algumas discussões e reflexões sobre as implicações das 

interações cotidianas na internet e o processo de letramento digital dos professores, destacando 

o fazer pedagógico na sociedade marcada pela Cibercultura (LÉVY, 1999).  

Para a geração dos dados presentes nesta pesquisa selecionamos e elaboramos 

instrumentos de investigação com a intensão de resgatar as interações dos professores 

participantes, bem como entender o campo de pesquisas em toda sua totalidade, como 

fenômeno social e historicamente condicionado. A análise desses dados constatou que as 

interações decorrentes das práticas cotidianas dos professores na internet, embora se originam 

de variadas motivações (práticas formais ou informais), influenciam significativamente o fazer 

pedagógico. A principal influência consiste em levá-los a perceber que existem múltiplos 

caminhos para o conhecimento, ou seja, existem múltiplos espaços educativos, múltiplas 

práticas pedagógicas. 

A análise dos dados demonstrou também que os elementos para o desenvolvimento de 

competências necessárias para que os professores possam reconhecer as potencialidades do uso 

das TIC e, sobretudo, da internet nas suas práticas docentes estão presentes no contexto das 

suas interações. No entanto, os dados nãos nos permitem afirmar que eles são possuidores 

dessas competências. Acreditamos que isso é devido à falta de sensibilidades nas proposições 

das políticas públicas de formação docente, no que se refere também ao letramento digital dos 

professores, as quais tendem a se constituírem em cursos com caráter transmissor e uniforme 

(IMBERNÓN 2010), descontextualizado das interações dos professores, não só no ciberespaço, 

mas também dentro e fora da sala de aula. 

Diante do objetivo principal deste trabalho de investigar em que medida as interações 

na internet dos professores da rede pública estadual, de uma escola de Vitória da Conquista – 

Ba, podem constituir-se como aliadas no desenvolvimento de práticas de letramento digital em 

sala de aula, utilizamos os fundamentos do Novos Estudos do Letramento (NEL) como 
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norteadores do olhar para as interações realizadas pelos professores na grande rede.  Buscamos 

também compreender as relações entre as interações na internet e as práticas de letramentos 

digitais na sala de aula por meio de uma abordagem multifacetada. Por isso, neste trabalho, 

utilizamos o conceito de letramentos digitais - o termo no plural -  entendido na perspectiva de 

uma rede de múltiplos letramentos (BUZATO, 2006) num ambiente digital.  

As reflexões provadas por este trabalho pretenderam ir além da simples constatação 

quanto ao uso de equipamentos conectados à internet ou da habilidade de professores para 

operar com desenvoltura os aparatos tecnológicos a sua disposição. O nosso intento foi refletir 

sobre as influências da cibercultura na sociedade contemporânea e as consequentes novas 

possibilidades ligadas a mudanças na relação com o saber, nos sistemas de educação e na 

formação docente, por meio do diálogo desses institutos com as novas tecnologias digitais. 

O primeiro objetivo específico visava registrar as práticas cotidianas dos professores na 

internet, de onde emergiu a seguinte questão norteadora: Estaria o professor da rede pública de 

ensino inserido nas práticas de utilização das TIC e internet?   

Com base em Lemos (2003) e nos dados analisados, podemos afirmar que os 

professores, estão vivendo a cibercultura, já que esta é “a cultura contemporânea marcada pelas 

tecnologias digitais” (LEMOS 2003, p.3), na qual se configuram novas formas sociabilidade e 

novas relações entre informação, conhecimento e educação.  

Os professores têm contato com as TIC e a internet está no inseridas em seus contextos 

sociais. Esta realidade foi percebida através dos dados gerados a partir do 

questionário e do aplicativo ‘Diário de Interações’. 

O segundo objetivo específico de analisar as interações realizadas pelos professores na 

grande rede originou o questionamento: Em que medida as interações na internet foram 

incorporadas às práticas da vida cotidiana desse professor? 

Estando os professores inseridos em uma sociedade moldada pela cibercultura, mesmo 

que haja qualquer tipo de limitação, seja de infraestrutura, financeira ou cultural, que os 

impeçam de ter acesso à internet, de alguma forma os fenômenos e acontecimentos decorrentes 

do ciberespaço sempre os atingirão. Os dados revelaram que, no caso dos professores 

participantes, eles não só estão sendo alcançados pelos reflexos decorrentes do ciberespaço, 

como também é nele que acontecem a maioria de suas práticas sociais. Os dados gerados a 

partir do aplicativo para registro das atividades dos participantes na internet demonstraram que 

as interações no ciberespaço, oriunda dessas práticas vivenciadas, são bastante recorrentes. 
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O terceiro objetivo especifico de avaliar as possibilidades e limitações que tais 

interações trazem subjacentes, originou a questão norteadora: Quais são esses tipos de 

interação? 

Os dados originados do questionário já nos evidenciavam que os professores fazem uso 

das TIC em seu cotidiano, o que foi corroborado com os resultados dos registros feitos no 

‘Diário de Interações’, os quis vieram confirmar que estas interações são realizadas pelos 

professores na sua rotina cotidiana, podendo ser observado ao longo de todo o seu dia, inclusive 

no período de descanso noturno. Foram registradas e relatadas interações envolvendo práticas 

atribuídas a usuários considerados habilidosos e experientes no ciberespaço, como as transações 

comerciais, operações bancárias e tributárias, além de publicação de vídeos na web e 

participação em cursos EAD. Isso surpreendeu até os participantes, ao terem acesso aos 

registros, pois eles se consideravam usuários “deficientes” das tecnologias digitais. 

Diante dessas mudanças nas práticas sociais, estamos, segundo Lévy (1999), diante de 

uma revolução tecnológica de extrema relevância para o conhecimento humano, com um 

considerável potencial de imprimir marcas significativas nas práticas dos professores em sala 

de aula. No entanto, mesmo nessas condições de apropriação tecnológicas reveladas, 

percebemos a falta do compartilhamento de construção de conhecimento entre os docentes e os 

alunos, revelando que esses profissionais ainda não despertaram para as potencialidades 

pedagógicas desses canais de interatividade. 

De que modo esses exercícios interativos podem refletir na prática pedagógica do 

professor em sala de aula? Foi a questão norteadora decorrente dos objetivos específicos: 

avaliar as possibilidades e limitações que tais interações trazem subjacentes e analisar as 

possibilidades de contribuição dessas interações na internet para atuação docente em sala de 

aula. 

A inteligência coletiva, marca emblemática da cibercultura (LÉVY, 1999), transforma 

a sala de aula em um ambiente onde quem detém o saber não são os indivíduos, mas sim a 

própria sala de aula, como consequência das múltiplas colaborações. 

Os dados da pesquisa informaram que há um uso mais frequente da internet móvel, o 

que vem amplificar o potencial de inteligência coletiva, a partir do momento em que facilita 

ainda mais o compartilhamento desses novos estilos de aprendizagem entre indivíduos. 

Apesar de constatarmos que dos professores revelaram uma falta de competência para 

reconhecer as potencialidades do uso da internet na prática docente, podemos afirmar que os 

participantes da pesquisa estão inclinados positivamente em relação à adoção das TIC e, 

sobretudo, da Internet nas suas atividades pedagógicas. As observações em sala de aula nos 
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revelaram que os professores propõem atividades e adotam posturas que favorecem a 

construção coletiva de conhecimento, incluindo em suas aulas conhecimentos que estavam 

além dos muros da escola e que partem dos próprios questionamentos do aluno. Ou seja, 

observamos em algumas aulas os professores assumindo o papel de animador da inteligência 

coletiva. 

Portanto, acreditamos que, mesmo não tendo a clara noção, os professores estão 

revelando a crença no valor dessa inserção e uma disposição em fazer usos da internet em suas 

práticas pedagógicas, até por uma questão de necessidade, pois o uso das TIC, serve para atraí 

a atenção dos alunos e tornar a aula muito mais interessante. No entanto, temos a consciência 

de que o professor, de maneira geral, não tem se mostrado devidamente íntimo do uso das TIC 

e da internet em suas práticas docentes, pois isso exige uma mudança em suas práticas 

pedagógicas, sendo necessário que adquiram competência para esta mudança de postura. 

Para que de fato os professores tenham sua efetiva inserção na cibercultura é preciso 

certa apropriação de alguns fatores tecnológicos que refletem a mudança da relação com o 

saber, ensejada pela incorporação das TIC nas práticas sociais.   Os dados gerados, aliados ao 

aporte teórico deste estudo, nos revelaram que a internet mudou consideravelmente as formas 

de agir socialmente e essas mudanças alcançaram a educação, modificando conceitos 

educacionais já enraizados, pois as vivências com os meios digitais, influenciam diretamente 

não apenas a construção de saberes relativos aos usos dos equipamentos, mas sim a produção 

de conhecimentos para o uso crítico das TIC, sobretudo nas práticas em sala de aula.  

Assim, após a análise dos dados e com base no referencial teórico tivemos respondidas 

as indagações norteadoras. Consideramos que essas respostas conferiram às indagações um 

potencial para dirigir nosso olhar na direção de uma prática pedagógica articulada com as 

interações decorrentes das práticas sociais no ciberespaço. No tange à formação e 

desenvolvimento profissional do docente, estas respostas às questões tem o potencial de 

também desviar o nosso olhar de uma formação que é oferecida aos professores com a 

finalidade de prepara-los para a atuação prática de uso da tecnologia em si.  Assim, com um 

olhar mais apurado, devemos nos voltar para perspectiva de entender as interações na internet 

como aliadas no desenvolvimento de competências necessárias para o reconhecimento das 

potencialidades dos usos pedagógicos das TIC e da internet, tomando-as como instrumentos 

para conferir à atuação docente múltiplas práticas de letramento digitais presentes nos contextos 

das práticas sociais no ciberespaço. 

Esse olhar educado em relação a esta questão serve como uma importante orientação 

para as políticas públicas de formação continuada. Com base em Imbernón (2010) acreditamos 
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que os cursos oferecidos de maneira transmissora não devem ser considerados o único meio 

para garantir a formação do professor. É preciso garantir que eles possam desempenhar o papel 

de sujeitos da sua formação, sendo protagonistas e tomando a palavra, para que se 

responsabilizem também pelo processo. Para isso é necessário que os levem a se apoderarem 

dos conhecimentos, decorrentes do contexto das suas relações socioculturais na 

contemporaneidade marcada pela cibercultura. Assim, as formações oferecidas devem ter a 

preocupação de partir dos saberes e necessidades pedagógicas dos professores. Pois, o ritmo 

das modificações dos contextos sociais e educacionais como consequência do avanço 

tecnológico tem se tornado cada vez mais acelerado.  

Este estudo oportuniza o surgimento de novos espaços para discussão e reflexão em 

torno das questões referentes à TIC e o fazer pedagógico. Por isso, o texto deste trabalho teve 

a preocupação de ser interativo, trazendo impressões e posicionamentos também por meio das 

figuras, a fim de permitir que o leitor também se posicione, por meio da possibilidade de 

engajamento. As experiências e vivencias do leitor darão a profundidade e abrangência das 

análises de todo cabedal teórico, favorecendo a produção e o compartilhamento de 

conhecimentos entre este trabalho/pesquisador e os leitores engajados, pois é crescente a 

necessidade de se compreender as implicações das interações cotidianas, oriundas das práticas 

sociais no ciberespaço e o fazer pedagógico, sobretudo investigando propostas de ensino de 

formação continuada de professores em tempos de cibercultura. 
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APÊNDICE A – TELA DO FORMULÁRIO ONLINE 
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APÊNDICE B - FORMULÁRIO ONLINE 
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APÊNDICE C – DADOS DO FORMULÁRIO ON LINE 

 

 

Resumo 

Indique sua idade 
 
Menos de 20 anos 0 0% 

De 20 a 30 anos 0 0% 

De 31 a 40 anos 4 80% 

De 41 a 50 anos 1 20% 

Mais de 51 anos 0 0% 
 
 

  

Indique a área ou disciplina que você leciona? (Permite duas ou mais opções) 

 
 

Língua Portuguesa 3 60% 
Língua Inglesa 1 20% 

História 0 0% 

Geografia 0 0% 

Filosofia 0 0% 

Sociologia 0 0% 

Matemática 0 0% 

Química 0 0% 

Física 0 0% 

Biologia 0 0% 

Artes 0 0% 

Outros 1 20% 
 
 
 
 
Há quanto tempo você leciona? 
 
Menos de 1 ano 

0 0% 

De 1 a 5 anos 0 0% 

De 5 a 10 anos 1 20% 

De 10 a 15 anos 0 0% 

De 15 a 20 anos 4 80% 

Mais de 20 anos 0 0% 
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Você acessa a Internet? 

Sim   5   100% 

Não  0    0% 

 

Indique há quanto tempo você acessa a internet 
 

Há menos de 1 ano 0 0% 
De 1 a 2 anos 0 0% 

De 3 a 5 anos 0 0% 

De 5 a 10 anos 0 0% 

Mais de 10 anos 5 100% 
 
 
 
 
Com que frequência você acessa a internet? 

 

Menos de 1 hora por dia 0 0% 
De 1 a 2 horas por dia 2 40% 

De 2 a 4 horas por dia 2 40% 

De 5 a 8 horas por dia 1 20% 

Mais de 8 horas por dia 0 0% 
 

Quais dispositivos você utiliza para acessar a internet? (Permite duas ou mais 
opções) 

 

Desktop (pc) 3 60% 
Notebook 5 100% 

tablete 1 20% 
smartphone 5 100% 
smat tv 1 20% 

Outros 1 20% 
 

 

Indique em qual dispositivo você acessa a internet com maior frequência 
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Desktop (pc) 0   0% 

Notebook 1 20%  

tablete 0 0%  

smartphone 4 80%  

smat tv 0 0% Outro 0 0% 

Quais as práticas que você vivencia na internet. (Permite duas ou mais opções) 

 
Escreve e responde e–mails 4 80% 

Realiza pesquisas na internet 5 100% 

Lê notícias em sites jornalísticos 4 80% 

Realiza compras online 3 60% 

Realiza vendas online 1 20% 

Faz pagamentos online (internet Bank) 1 20% 

Declara imposto de renda online 1 20% 

Consulta vida funcional online (contracheque, informes de 
rendimento) 

4 80% 

Ouvir música online 3 60% 

Acessa vídeos 5 100% 

Posta vídeos na web 1 20% 

Posta fotos na web 3 60% 

Frequenta redes sociais como (instagran, facebook, 
twitter) 

5 100% 

Comunica-se por mensagens instataneia (Skype, whatsap, 
Messenger) 

4 80% 

Possui blog 0 0% 

Acompanha blogs 2 40% 

Colabora para sites como Wikipedia 0 0% 

Participa de ambientes de aprendizagem como Moodle 3 60% 

Participa de Web conferências 1 20% 

Obtem recursos para a preparação de aulas ou atividades com os 
alunos 

4 80% 

Compartilha conteúdo e atividades para a atividade 
docente 

2 40% 

Atribui lições de casa para os alunos 0 0% 

Outros 

Você mantém algum conteúdo educacional na internet? 

1 20% 

 Sim 2 40% 

 Não 3 60% 
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Especifique: 

P1 Artigos publicados 
P2 Não mantenho. 
P3 Ainda não adotei esta modalidade. 
P4 Não tenho 
P5 Os conteúdos que trabalho, na sua maioria, sempre recorro à internet, mesmo 
porque, com isso, me mantenho atualizado na evolução dos mesmos. 

 

 

Qual a sua facilidade ou dificuldade em lidar com a Internet? Descreva sua relação 
com ela. 

P1A facilidade é poder pesquisar o assunto que quero com rapidez e a minha 
dificuldade é baixar certos aquivos em ambientes que não me é familiar. 
P2 Tenho certa facilidade em lidar com a internet, uma vez que acesso com 
frequência. 
P3 Minha maior dificuldade é o grande número de informações ao mesmo tempo, 
várias janelas, vários links. 
P4 Tenho algumas dificuldades. 
P5 Penso que com a prática diária, o professor percebe o tanto que a internet 
facilita o seu dia a dia. Particularmente, eu não tenho dificuldade com o uso da 
internet, acredito que seja realmente a prática diária mesmo. 

Na sua opinião, quais os benefícios para o processo de ensino e aprendizagem que 
essas novas tecnologias de informação e comunicação podem trazer? 

P1  Na minha opinião, vejo uma facilidade em obter mais informação e 
conhecimento, isto é, o acesso ficou mais rápido e fácil. Mas eu penso que os 
alunos precisam ter atitudes de estudantes/pesquisadores(estudar, pensar, 
raciocinar), sem desenvolver essa postura os avanços serão poucos. 
P2  Maior interatividade entre professores e alunos. 
P3  O maior benefício é falar a mesma língua do aluno, o uso das tecnologias 
atrai, desperta o interesse deles, enriquecendo a aula. 
P4  Ampliação de recursos. 
P5  Acredito que o acesso a informação, pois principalmente o estudante 
consegue ter acesso aos conteúdos com mais facilidade e rapidez. 

No seu ponto de vista, quais são as desvantagens que as novas tecnologias de 
informação e comunicação podem trazer ao processo de ensino e aprendizagem? 

P1  No meu ponto de vista, as desvantagens são usar as tecnologias como um fim 
em si mesma; achar que tudo que se encontra na net merece credibilidade. 
P2  O uso incorreto das novas tecnologias. 
P3  O uso das tecnologias deve ter um objetivo a ser atingido, muitas vezes 
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observamos o seu o uso de forma descontextualizada, sem qualquer finalidade. 
P4  Interação e participação 
P5  Penso que as informações são publicadas na internet de uma forma muito 
facilitada, e muitas vezes sem confiabilidade. Com isso, faz-se necessário 
orientar os estudantes a buscarem as informações em sites que tenham uma 
confiabilidade maior. 
Você faz ou já fez algum uso da internet em suas disciplinas ou em suas outras 
atividades docentes? 

Sim  4   80% 

Não  1 20% 

 

Especifique: 

P1  Muitas pesquisa que faço são feitas pela internet; já distribuir material 
didático para os alunos pela internet. 
P2  Exibição on line de vídeos no Youtube e filmes na Netflix. 
P3  Ministrei uma aula no Laboratório de Informática, utilizando o Quizlet, para 
revisar um conteúdo. Os alunos adoraram. 
P4  Não 
P5  Em atividades de apresentação em equipe, no ensino do xadrez online, entre 
outros. 

Na sua opinião, de que forma as práticas de leitura e escrita na internet podem 
contribuir para a formação do professor? 

P1  Na minha opinião, a internet alterou algumas formas de se comunicar e, 
consequentemente, mexeu com a dinâmica da língua. É importante que o 
professor de língua portuguesa esteja atento aos fenômenos da língua, pois isso 
pode ser conteúdo interessante para se abordar em sala de aula. A leitura, na 
minha opinião, sempre será para enriquecer o sujeito e/ou profissional, seja ele de 
que área for. Mas se tratando do professor de línguas, a leitura de variados textos 
da net, por exemplo, permite ao professor observar como cada texto é construído 
e qual a sua finalidade. Assim, é possível notar também a quantidade de gêneros 
textuais que surgem com o avanço das tecnologias. Essa é uma das contribuições 
da net para ampliar o conhecimento do profissional em questão. 
P3  Na medida em que se promovam cursos e material didático que possam 
favorecer a formação docente. 
P4  Acho que qualquer ajuda é sempre bem vinda, devemos estar abertos ao novo 
e tentar adaptar os conhecimentos adquiridos com a nossa prática. 
Acho que pela praticidade. 
P5  Na minha opinião, a leitura e a escrita são exercícios importantíssimos na 
formação do professor, e quando falamos nesse exercício na internet, penso que 
temos a possibilidade de acesso a um maior número de conteúdo em um espaço 
curto de tempo, contribuindo assim de uma forma mais efetiva. 
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APÊNDICE D – PÁGINA DO APLICATIVO PARA O DIÁRIO DE PARTICIPANTE 

 

Disponível para download no Google Play 
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APÊNDICE E  - TELAS DO APLICATIVO 
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APÊNDICE F - RELATÓRIO DO APLICATIVO DIÁRIO DE INTERAÇÕES 

 

ATIVIDADE OUTRA ATIVIDADE DATA TELEFONE 
MENSAGEM  26/10/2016 23:36 P4 
REDE SOCIAL  26/10/2016 23:37 P4 
MENSAGEM  27/10/2016 09:35 P1 
MENSAGEM  27/10/2016 22:44 P1 
LER / ENVIAR EMAIL  27/10/2016 22:45 P1 
VER VIDEO  28/10/2016 09:08 P4 
LER / ENVIAR EMAIL  28/10/2016 15:47 P4 
PESQUISA  28/10/2016 16:41 P4 
LER / ENVIAR EMAIL  30/10/2016 16:33 P4 
PESQUISA  30/10/2016 16:33 P4 
REDE SOCIAL  30/10/2016 16:33 P4 
MENSAGEM  30/10/2016 19:07 P4 
CURSO  31/10/2016 10:42 P1 
REDE SOCIAL  31/10/2016 10:42 P4 
CURSO  31/10/2016 15:10 P1 
REDE SOCIAL  31/10/2016 15:10 P1 
CURSO  31/10/2016 15:10 P4 
REDE SOCIAL  31/10/2016 22:52 P1 
MENSAGEM  01/11/2016 14:16 P1 
LER / ENVIAR EMAIL  01/11/2016 14:16 P4 
LER / ENVIAR EMAIL  02/11/2016 14:18 P1 
MENSAGEM  02/11/2016 14:18 P1 
REDE SOCIAL  03/11/2016 09:49 P1 
CURSO  04/11/2016 15:27 P1 
REDE SOCIAL  04/11/2016 15:27 P1 
VER VIDEO  04/11/2016 15:27 P1 
PESQUISA  04/11/2016 15:27 P1 
REDE SOCIAL  05/11/2016 17:20 P1 
REDE SOCIAL  05/11/2016 17:20 P1 
REDE SOCIAL  06/11/2016 10:48 P3 
MENSAGEM  06/11/2016 10:49 P3 
LER / ENVIAR EMAIL  06/11/2016 11:55 P3 
REDE SOCIAL  07/11/2016 10:47 P3 
MENSAGEM  07/11/2016 10:47 P3 
OUVIR MUSICA  07/11/2016 10:47 P3 
REDE SOCIAL  07/11/2016 10:47 P3 
VER VIDEO  07/11/2016 10:47 P3 

CONTINUA... 
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Continuação: RELATÓRIO DO APLICATIVO DIÁRIO DE INTERAÇÕES 

ATIVIDADE OUTRA ATIVIDADE DATA TELEFONE 
LER / ENVIAR EMAIL  07/11/2016 14:52 P3 
PESQUISA  07/11/2016 18:26 P3 
MENSAGEM  07/11/2016 18:26 P3 
MENSAGEM  07/11/2016 18:26 P3 
MENSAGEM  08/11/2016 07:33 P3 
REDE SOCIAL  08/11/2016 07:33 P3 
MENSAGEM  08/11/2016 11:26 P3 
LER / ENVIAR EMAIL  08/11/2016 11:26 P3 
PAGAMENTO  09/11/2016 18:23 P3 
MENSAGEM  09/11/2016 18:23 P3 
REDE SOCIAL  09/11/2016 18:23 P3 
REDE SOCIAL  09/11/2016 18:24 P3 
LER / ENVIAR EMAIL  10/11/2016 13:24 P3 
PESQUISA  10/11/2016 13:24 P3 
REDE SOCIAL  10/11/2016 13:24 P3 
MENSAGEM  10/11/2016 19:43 P3 
VER VIDEO  10/11/2016 19:44 P3 
MENSAGEM  11/11/2016 17:04 P3 
PAGAMENTO  11/11/2016 17:04 P3 
REDE SOCIAL  11/11/2016 17:04 P3 
VER VIDEO  11/11/2016 17:04 P3 
MENSAGEM  13/11/2016 10:00 P3 
OUVIR MUSICA  13/11/2016 10:00 P3 
REDE SOCIAL  13/11/2016 10:00 P3 
VER VIDEO  13/11/2016 10:00 P3 
MENSAGEM  14/11/2016 17:22 P3 
REDE SOCIAL  14/11/2016 17:22 P3 
VER VIDEO  14/11/2016 17:22 P3 
LER / ENVIAR EMAIL  15/11/2016 12:20 P3 
MENSAGEM  15/11/2016 12:20 P3 
OUVIR MUSICA  15/11/2016 12:20 P3 
REDE SOCIAL  15/11/2016 12:20 P3 
VER VIDEO  15/11/2016 12:20 P3 
VER VIDEO  16/11/2016 11:48 P3 
MENSAGEM  16/11/2016 11:48 P3 
LER / ENVIAR EMAIL  16/11/2016 11:48 P3 
REDE SOCIAL  16/11/2016 11:48 P3 
PESQUISA  25/11/2016 00:13 P2 

CONTINUA. 
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Continuação: RELATÓRIO DO APLICATIVO DIÁRIO DE INTERAÇÕES 

ATIVIDADE OUTRA ATIVIDADE DATA TELEFONE 

MENSAGEM  06/12/2016 01:29 P2 
REDE SOCIAL  06/12/2016 01:29 P2 
 ELABORAÇÃO PROVA 06/12/2016 01:29 P2 
LER / ENVIAR EMAIL  06/12/2016 01:30 P2 
REDE SOCIAL  06/12/2016 21:54 P2 
VER VIDEO  06/12/2016 21:55 P2 
MENSAGEM  07/12/2016 14:20 P5 
PESQUISA  07/12/2016 14:21 P5 
LER / ENVIAR EMAIL  07/12/2016 15:12 P5 
REDE SOCIAL  07/12/2016 15:13 P5 
VER VIDEO  07/12/2016 15:13 P5 
LER / ENVIAR EMAIL  08/12/2016 13:43 P2 
REDE SOCIAL  08/12/2016 13:43 P2 
COMPRA  08/12/2016 13:43 P2 
MENSAGEM  10/12/2016 14:49 P2 
VER VIDEO  10/12/2016 14:49 P2 
REDE SOCIAL  10/12/2016 14:49 P2 
LER / ENVIAR EMAIL  10/12/2016 14:50 P2 
PESQUISA  10/12/2016 14:50 P2 
LER / ENVIAR EMAIL  11/12/2016 12:37 P2 
POSTAR FOTO  11/12/2016 12:37 P2 
POSTAR VIDEO  11/12/2016 12:37 P2 
REDE SOCIAL  11/12/2016 12:38 P2 
VER VIDEO  11/12/2016 12:38 P2 
MENSAGEM  11/12/2016 12:38 P2 
LER / ENVIAR EMAIL  12/12/2016 09:13 P5 
MENSAGEM  12/12/2016 09:14 P5 
PESQUISA  12/12/2016 09:14 P5 
POSTAR FOTO  12/12/2016 09:14 P5 
REDE SOCIAL  12/12/2016 09:14 P5 
VER VIDEO  12/12/2016 09:14 P5 
REDE SOCIAL  14/12/2016 01:38 P2 
LER / ENVIAR EMAIL  14/12/2016 01:38 P2 
OUVIR MUSICA  14/12/2016 01:38 P2 
LER / ENVIAR EMAIL  14/12/2016 15:16 P5 
MENSAGEM  14/12/2016 15:17 P5 
PESQUISA  14/12/2016 15:17 P5 

CONTINUA 
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Continuação: RELATÓRIO DO APLICATIVO DIÁRIO DE INTERAÇÕES 

ATIVIDADE OUTRA ATIVIDADE DATA TELEFONE 

 OUTROS 14/12/2016 15:17 P5 
REDE SOCIAL  14/12/2016 15:17 P5 
VER VIDEO  14/12/2016 15:17 P5 
LER / ENVIAR EMAIL  16/12/2016 18:20 P5 
MENSAGEM  16/12/2016 18:20 P5 
PAGAMENTO  16/12/2016 18:20 P5 
PESQUISA  16/12/2016 18:20 P5 
REDE SOCIAL  16/12/2016 18:20 P5 
COMPRA  17/12/2016 16:20 P5 
LER / ENVIAR EMAIL  17/12/2016 16:20 P5 
MENSAGEM  17/12/2016 16:20 P5 
PAGAMENTO  17/12/2016 16:20 P5 
PESQUISA  17/12/2016 16:20 P5 
REDE SOCIAL  17/12/2016 16:20 P5 
VER VIDEO  17/12/2016 16:20 P5 
POSTAR FOTO  17/12/2016 16:20 P5 
LER / ENVIAR EMAIL  19/12/2016 22:57 P5 
MENSAGEM  19/12/2016 22:57 P5 
PESQUISA  19/12/2016 22:57 P5 
REDE SOCIAL  19/12/2016 22:57 P5 
VER VIDEO  19/12/2016 22:58 P5 
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APÊNDICE G - ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO /DIÁRIO DE CAMPO 

 

 

1. Envolvimento ou fomento de práticas de Letramentos Digitais por parte dos 

professores 

2. Práticas de linguagem mediadas pelo uso das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TIC) ocorridas em sala de aula 

3.  Uso de ferramentas digitais através de computadores pessoais, tablets celulares ou 

outros equipamentos. 

4. Constatação quanto ao uso de equipamentos conectados à internet 

5. Desenvoltura do professor para uso das TIC 

6. Proposição e realização de projetos envolvendo as TIC e a internet (caso ocorra) 

7. Postura do professor diante do acesso à internet por parte dos alunos antes ou durante 

as aulas por meio de smartphones para pesquisa referente ao conteúdo da aula 

8. Infraestrutura existentes para utilização das TIC nas aulas 

9. Formas de produção e compartilhamento de conhecimento adotas pelo professor (caso 

ocorra) 

10. Postura assumida pelo professor na sala de aula diante da produção do saber: 

Influências da Cibercultura na sua prática pedagógica 
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APÊNDICE H - DIÁRIO DE CAMPO ONLINE 

 

 

 

 

 


