
 

 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

IVONILDE PEREIRA MOTA ALKMIM 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TECNOLOGIAS DIGITAIS:  

usos e discursos de práticas docentes no Curso Técnico em Informática 

para Internet Integrado ao Ensino Médio/IFNMG – Campus Januária 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Vitória da Conquista - BA 

2017 

  



 

 

 

 

 

IVONILDE PEREIRA MOTA ALKMIM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGIAS DIGITAIS:  

usos e discursos de práticas docentes no Curso Técnico em Informática 

para Internet Integrado ao Ensino Médio/IFNMG – Campus Januária 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em 

Educação.  

 

Linha de Pesquisa: Currículos e práticas educacionais. 

 

Orientadora: Profa. Dra. Denise Aparecida Brito Barreto. 

 
Coorientadora: Profa. Dra. Claudia Vivien Carvalho de Oliveira 
Soares. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vitória da Conquista-BA 
2017 

  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha Catalográfica  

 

A415       Alkmim, Ivonilde Pereira Mota. Tecnologias digitais: usos e discursos de práticas docentes   

                     no Curso Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio/ IFNMG   

               Campus Januária/ Ivonilde Pereira Mota Alkmim. – Vitória da Conquista-BA, UESB, 2017.  

   138 f. 

 

      Orientadora: Dra. Denise Aparecida Brito Barreto. 

Dissertação (mestrado)- Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual  

do Sudoeste da Bahia – UESB, Campus Vitória da Conquista/BA, 2017. 

 

  

      1.Tecnologias digitais 2. Prática pedagógica. 3 Interatividade. 4. Analise do Discurso. I.      

               Barreto, Denise Aparecida Brito. II. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB.   

               Programa de Pós-Graduação em Educação. III.Título. 

                                                                                     

                                                                                      CDD371.68 

                                                                                              372.3 

 

Elaborada pelo Setor de Processamento Técnico Biblioteca Saul Martins IFNMG 

Bibliotecário Carlos Ceza de Carvalho CRB 6-1657 



 

 

 

 

IVONILDE PEREIRA MOTA ALKMIM 
 

 
“TECNOLOGIAS DIGITAIS: usos e discursos de práticas docentes no Curso Técnico em 

Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio/IFNMG – Campus Januária” 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus Vitória da Conquista, como requisito parcial para a 

obtenção do título de Mestre em Educação. 

 

Data da aprovação: ____/____/_______. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

Profa. Dra. Denise Aparecida Brito Barreto  

Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGED-UESB 

Orientadora 

 

 

Profa. Dra. Claudia Vivien Carvalho de Oliveira Soares  

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens – PPGCEL-UESB  

Coorientadora 

 

Profa. Dra. Edméa Oliveira Santos 

Programa de Pós-Graduação em Educação – PROPED-UERJ 

Titular Externa 

 

 

Prof. Dr. Cláudio Pinto Nunes  

Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGED-UESB 

Titular Interno 

 

Prof. Dr. Elizeu Clementino 

Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade – PPGEDUC/DEDC I-

UNEB 

Suplente Externo  

 

 

Profa. Dra. Ester Maria de Figueiredo Souza 

Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGED-UESB 

Suplente Interna  
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu esposo Frederico pelo companheirismo, amor, 

incentivos que foram essenciais nesta jornada.  

Aos meus pais Ilto e Hilda pelo amor incondicional, pela 

determinação, luta e por tudo que fizeram e fazem por 

nossa família.  

Aos meus irmãos Ivone, Márcia, Ilto Júnior, minha 

cunhada Keila Luciana, minha afilhada Ana Luiza e meu 

sobrinho Arthur pelo amor e presença constantes em 

minha vida.  

 

 

  



 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus pela vida e pela proteção constante. 

Aos meus pais Ilto e Hilda pelo amor, aconchego, ensinamentos e por tudo que enfrentaram 

para que seus filhos tivessem a oportunidade de estudar.  

Ao meu esposo Frederico, aos meus irmãos Ivone, Márcia, Ilto Júnior, à minha cunhada Keila 

Luciana pelo amor, incentivos e ajuda em todos os momentos.  

À minha afilhada Ana Luiza, aos meus sobrinhos Arthur e Enzo pelos abraços e carinho, que 

sempre me energizaram. Obrigada por perdoarem a minha falta. 

Aos meus cunhados e cunhadas pela amizade e apoio, principalmente Giuliano V. de Alkmim, 

que sempre me ajudou quanto às questões técnicas e visões críticas.  

Aos meus sogros Clóvis e Miriam pela hospitalidade, aconchego nos momentos mais difíceis.  

Ao meu amigo Wanderson Araújo pelos incentivos, pela amizade e pelos pareceres em meus 

textos.  

Às amigas Elaine Cristina e Ivy Daniela pela colaboração constante. 

Aos demais familiares e amigos que sempre buscaram contribuir para que eu alcançasse os 

meus objetivos.  

Às instituições de ensino Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Campus 

Vitória da Conquista, e Instituto Federal do Norte de Minas – Campus Januária pela 

oportunidade. 

À minha Orientadora Profa. Dra. Denise Aparecida Brito Barreto e à minha Coorientadora 

Profa. Dra. Claudia Vivien Carvalho de Oliveira Soares. Sou eternamente grata por terem me 

recebido e com grande competência e dedicação terem tornado possível esta conquista. 

Obrigada, ainda, pela amizade, afeto e atenção. 

Ao Prof. Dr. Claudinei de Camargo Sant’Ana pelos ensinamentos, desafios, pelas 

oportunidades. Obrigada por ter me ensinado os primeiros passos rumo à produção científica.  

Aos demais professores minha gratidão por tudo que me ensinaram.  

Aos colegas de curso pelo companheirismo e apoio. Agradeço, em especial, aos colegas e 

amigos Ailse, Anderson, Eliane, Lílian Gleisia, Lucienne, Marlene, Miriam, Valéria, 

Elisângela (Campus Jequié). 

Aos professores e alunos do terceiro ano do Curso Técnico em Informática para Internet 

Integrado ao Ensino Médio do IFNMG – Campus Januária que, mesmo com tantos afazeres, 

se disponibilizaram a participar desta pesquisa.  

Aos Grupos de Pesquisa GEEM e GPLEd pela acolhida e incentivos à produção científica.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toda definição acabada é uma espécie de morte, porque 

sendo fechada, mata justo a inquietação e a curiosidade 

que nos impulsionam para coisas que, vivas, palpitam e 

pulsam. (Lúcia Santaella, 1990) 
  



 

 

 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral compreender como as tecnologias digitais são 

utilizadas pelos docentes no curso Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino 

Médio e os discursos que permeiam esses usos. Como objetivos específicos, buscou verificar 

as condições oferecidas para práticas pedagógicas inovadoras, mediadas pelas tecnologias 

digitais, e os possíveis impasses que as dificultam; observar as implicações desses usos para 

o ensino-aprendizagem e o desenvolvimento da autonomia dos envolvidos nesse processo; 

conhecer como os discentes e docentes consideram os usos das tecnologias digitais nas 

práticas pedagógicas. Caracteriza-se como uma pesquisa mista, voltada para a perspectiva 

sócio-histórica, fundamentada em algumas das contribuições da teoria enunciativa da 

linguagem de Bakhtin e na teoria sociointeracionista de Vygotsky, que buscam a compreensão 

do processo de ensino-aprendizagem mediado pelas tecnologias digitais consideradas, pelos 

teóricos que dão sustentação a esta pesquisa, como tecnologias de linguagens capazes de 

potencializar as práticas pedagógicas. Como instrumentos de produção de dados, foram 

utilizados: observação participante, relato escrito (diário de bordo do pesquisador), 

questionário e entrevista semiestruturada. Esta pesquisa envolveu 10 professores que atuam 

nas turmas de terceiro ano do Curso Técnico em Informática para Internet Integrado ao 

Ensino Médio e 10 alunos das respectivas turmas. Estes foram escolhidos aleatoriamente entre 

os que se dispuseram a participar. Com base nos dados da pesquisa, foi possível observar as 

condições em que os docentes desenvolvem suas práticas pedagógicas. Verificou-se que, 

apesar de tratar-se de um curso técnico específico na área de informática, voltado para 

internet, os docentes que atuam nesse curso não receberam formação voltada para o uso de 

tecnologias digitais. Notou-se a necessidade de investimentos em políticas de formação de 

professores condizentes com as demandas relacionadas à cibercultura. Ao analisar as práticas 

pedagógicas, constatou-se a importância do professor intelectual crítico, que busca uma 

educação para além da lógica transmissiva de conhecimentos. Um professor capaz de utilizar-

se das potencialidades interativas das tecnologias digitais para o aprimoramento de suas 

práticas. Mediante os resultados desta pesquisa, observou-se que é indispensável uma 

reestruturação na forma como as tecnologias digitais têm sido inseridas nas práticas 

pedagógicas dos professores do Curso Técnico em Informática para Internet Integrado ao 

Ensino Médio no IFNMG – Campus Januária.  

 

 

Palavras-chave: Interatividade. Prática pedagógica. Tecnologias digitais.  

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research aimed at understanding how digital technologies have been used by teachers 

who work at the Technical Course in Information Technology for Internet Integrated to High 

School at the Federal Institute of Northern Minas Gerais - IFNMG/Januária Campus and 

know the speeches present in this context.  As specific objectives it has searched to verify the 

conditions offered to the application of innovative pedagogical practices mediated by digital 

technologies and possible impasses that make their application difficult; to observe the 

implications of such usages to teaching and learning and the autonomy’s development of 

those involved in this process; to know how students and teachers consider the usages of 

digital technology in pedagogical practices. This research has focused on the socio-historical 

perspective based on some of the contributions from Bakhtin's language enunciation theory 

and Vygotsky's socio- interactionist theory. It searches to comprehend the teaching learning 

process mediated by digital technologies under study as technology of languages capable of 

enhancing pedagogical practices. Data was produced through participative observation, 

written report (researcher's logbook), questionnaire and a semi-structured interview. The 

participants of the research were 10 teachers who work at the classes of 3
rd 

grade and 10 

students from the respective classes. The students were chosen randomly within the group of 

those who were willing to participate in the research. Research data made it possible to observe 

the conditions in which teachers develop their pedagogical practices. It was verified that 

although the course under study was Information Technology integrated to High School, the 

majority of teachers who work in the course had not received specific training in digital 

technology. It became evident the necessity of investments in teacher education policies which 

match to the demands related to cyberculture. Based on the analysis of pedagogical practices, 

it was verified the importance of the critical intellectual teacher, who seeks for an education 

beyond the transmissive logic of knowledge. Teachers who can take advantages of the 

benefits of interactive potentialities of digital technologies to improve their pedagogical 

practices. The results of this research directed to a possible restructuring in the way how 

digital technologies are inserted in the teachers' practices in the Technical Course in 

Information Technology for Internet Integrated to High School at the Federal Institute of 

Northern Minas Gerais - IFNMG/Januária Campus. 

 

 Keywords: Interactivity. Pedagogical practices. Digital technologies. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, vive-se uma era de informação dinâmica, interativa. Os meios de 

comunicação modernizaram-se de maneira que não mais se imagina um mundo desconectado, 

sem o acesso à internet. Todas essas inovações tecnológicas têm transformado o mundo do 

trabalho, o comércio, o lazer, as formas de comunicar. A educação não fica de fora desse 

contexto. Desde a invenção da imprensa por Johann Gutenberg, no século XV, que provocou 

uma verdadeira revolução na área da escrita e da leitura, têm-se presenciado grandes 

modificações nas práticas educativas. Os recursos audiovisuais, também, redimensionaram as 

formas de aprender. Os aparatos tecnológicos não são vistos como meras ferramentas. O uso 

destes possibilita a existência de um novo modo de viver, de compreender as coisas; 

transforma a cultura, cria novas identidades. As ideias apresentadas, nesta pesquisa, voltam-se 

para as tecnologias digitais e suas potencialidades de uso no ambiente escolar. 

Falar de tecnologias digitais é um tanto complexo, pois várias são as abordagens que 

se relacionam a essas tecnologias. Há autores como Dantas (2014) e Cordeiro (2014) que as 

abordam como construtos a serviço do capitalismo capazes de gerar desigualdades 

inimagináveis. Sabe-se que uma tecnologia, a partir do momento, até mesmo do desejo de sua 

invenção, já apresenta uma finalidade específica, mas, no decorrer do seu uso, muitos outros 

vão sendo adicionados. Inclusive, algumas vezes, bem antagônicos à ideia original. Ressalta-

se que, nesta pesquisa, a ideia é pensar nas tecnologias digitais como interfaces interativas 

potencializadoras das práticas pedagógicas. 

Jovens e crianças presentes nas escolas, nos dias atuais, crescem em meio a uma 

sociedade informatizada, altamente influenciada por diferentes tecnologias, principalmente, 

digitais. Todos esses avanços tecnológicos fazem com que se pense nas tecnologias digitais 

como uma oportunidade para inovar as práticas educativas no intuito de atender às 

expectativas de um público escolar que, ao utilizar essas tecnologias no cotidiano, tem acesso 

ao conhecimento por diversas vias, como: smartphones, computadores, internet, tablets, smart 

TV etc. A ideia de realizar esta pesquisa partiu exatamente da observação dessa expansão 

tecnológica na sociedade e do aparente interesse dos jovens pelas suas características 

interativas. Adveio, também, da minha
1

 

crença referente à eficácia das tecnologias. Tive a 

oportunidade de trabalhar em escolas com realidades bem divergentes. Ao ministrar aulas 

numa escola de periferia, onde os recursos didáticos restringiam-se ao quadro, giz, um 

retroprojetor, copiadora e um microlaboratório de informática com acesso precário à internet, 
                                                           
1
 A mudança de foco narrativo deve-se ao fato de a pesquisadora relatar as suas próprias experiências. 
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acreditava que se tivéssemos à disposição todo um aparato tecnológico mais avançado, um 

laboratório bem equipado com acesso razoável à internet, teríamos um resultado mais 

satisfatório em relação à aprendizagem dos alunos. Ao ser aprovada no concurso público para 

professora no Instituto Federal do Norte de Minas (IFNMG) – Campus Januária, instituição 

de ensino tecnológico, essa crença tornou-se um pensamento constante. Tendo em vista que 

era apenas uma crença, quis verificar cientificamente os usos e os discursos em torno das 

tecnologias digitais no curso Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino 

Médio.  

Esta pesquisa foi motivada por essas inquietações e pela necessidade de aprofundar os 

conhecimentos relacionados às práticas pedagógicas mediadas pelas tecnologias digitais, no 

curso Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio, do IFNMG – Campus 

Januária. A escolha desse curso deve-se ao fato de ser um curso específico na área de 

informática, sendo assim, a efetivação das potencialidades de tais tecnologias podem ser 

mais evidenciadas. Hoje, há muitos instrumentos tecnológicos disponíveis que servirão de 

bases para práticas de ensino-aprendizagem mais efetivas. Falar de práticas que envolvam 

tecnologias, no entanto, é algo que vai além da escolha de determinado recurso tecnológico 

ou o fato de a escola ter um laboratório de informática estruturado. Apesar de viver uma 

era com grandes avanços tecnológicos, isso não significa que as escolas acompanham essa 

evolução. Uma questão que ainda é mais inquietante é saber se os educadores estão sendo 

preparados para lidar com essa nova realidade. De modo geral, observa-se o uso de mídias 

tecnológicas como um simples retroprojetor. Daí, a necessidade da discussão a respeito dos 

usos das tecnologias digitais nas práticas pedagógicas e dos discursos que permeiam tais 

práticas no intuito de saber como as tecnologias digitais estão sendo utilizadas pelos docentes 

do Curso Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio e os discursos que 

permeiam esses usos. 

Esta pesquisa envolveu 10 professores que atuam no terceiro ano do Curso Técnico em 

Informática para Internet Integrado ao ensino Médio e 10 alunos da respectiva turma. Estes 

foram escolhidos aleatoriamente entre os que se dispuseram a participar. Esta pesquisa está 

vinculada à área de Currículo e Práticas Educacionais do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e tem como objetivo geral 

compreender como as tecnologias digitais são utilizadas pelos docentes no curso Técnico em 

Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio e os discursos que permeiam esses 

usos. Como objetivos específicos, busca verificar as condições oferecidas para práticas 

pedagógicas inovadoras, mediadas pelas tecnologias digitais, e os possíveis impasses que as 
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dificultam; observar as implicações desses usos para o ensino-aprendizagem e o 

desenvolvimento da autonomia dos envolvidos nesse processo; conhecer como os discentes e 

docentes consideram os usos das tecnologias digitais nas práticas pedagógicas. Levando em 

consideração os objetivos propostos, esta pesquisa apresenta uma abordagem mista. Utiliza, 

como instrumentos de produção de dados, a observação participante, relato escrito (diário 

de bordo do pesquisador), questionário e entrevista semiestruturada.  

Esta pesquisa estrutura-se em introdução seguida por seis capítulos. O primeiro 

capítulo aborda o contexto geral da pesquisa. Neste, há subseções, nas quais são apresentadas 

as informações relacionadas à abrangência do IFNMG, ao seu contexto, a sua história, as suas 

metas; ao Campus Januária, de modo geral, e, em especial, ao Curso Técnico em Informática 

para Internet Integrado ao Ensino Médio. O segundo capítulo apresenta a fundamentação 

teórica da pesquisa: Teoria Sociointeracionista de Vygotsky; a importância da linguagem para 

a produção de conhecimento; a relação entre aprendizado escolar e o desenvolvimento 

humano; as tecnologias digitais como interfaces potencializadoras do processo de ensino- 

aprendizagem; a evolução da web e suas implicações para a educação. O terceiro capítulo 

discute a respeito da: cibercultura e interatividade; emergência de novas práticas; importância 

da autonomia para o processo de ensino-aprendizagem. Discute, ainda, questões relacionadas 

ao currículo como rede e à pertinência de um novo perfil de professor. O quarto capítulo 

aborda a ideologia presente na linguagem, segundo a ótica de Bakhtin, e os pressupostos 

bakhtinianos: dialogismo; enunciado concreto e discurso; significação e tema; cronotopo e 

exotopia. O quinto capítulo apresenta a metodologia utilizada e destaca as informações sobre 

o tipo de pesquisa, os sujeitos, os instrumentos, os dados e o método de pesquisa. O sexto e 

último capítulo envolve as informações relacionadas aos dados da pesquisa: tecnologias 

digitais e práticas pedagógicas no Curso Técnico em Informática para Internet Integrado ao 

Ensino Médio; os discursos e os usos que permeiam essas práticas; o campo dialógico; o 

encontro com os sujeitos de pesquisa; os discursos docentes sobre as concepções de ensino- 

aprendizagem e o entrelaçar de discursos docentes e discentes. Este capítulo, também, discute 

questões relacionadas à inserção das tecnologias digitais no currículo e apresenta as 

considerações finais da pesquisa.  
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1. CONTEXTO GERAL DA PESQUISA 

 

A pesquisa tinha como intenção envolver os 13 (treze) professores do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais IFNMG – Campus Januária 

que atuam no terceiro ano do curso Técnico em Informática para Internet Integrado ao 

Ensino Médio e 10 (dez) alunos da respectiva turma, selecionados aleatoriamente entre os 60 

(sessenta) dessa classe, dispostos a participar. Ressalta-se, todavia, que desses treze 

professores, três não deram nenhum retorno ao questionário enviado. Dessa forma, a pesquisa 

foi realizada com dez professores e dez alunos. A escolha pelo terceiro ano deu-se por 

acreditar que, no último ano do curso, os alunos já tenham um convívio maior com a 

utilização dessas tecnologias como mediadoras do seu processo de ensino-aprendizagem, 

favorecendo uma análise mais acurada a respeito da eficácia dessas mediações. 

 

1.1 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais 

 

Criado pela Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008, o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia, que é conhecido, também, pelo seu nome fantasia 

Instituto Federal do Norte de Minas (IFNMG), constituiu-se por meio da integração do 

Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) de Januária e da Escola Agrotécnica Federal 

de Salinas (EAF). Em março de 2008, essas instituições apresentaram ao Ministério da 

Educação (MEC) e à Secretaria de Educação Profissional Tecnológica (Setec) a proposta para 

constituição do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas (Ifet). 

Durante o período de tramitação da lei, a nomenclatura Ifet manteve-se, mas após a sua 

promulgação essas instituições integraram-se sob a denominação de IFNMG – Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais. Atualmente, o IFNMG 

é constituído por onze campi: Januária, Salinas, Montes Claros, Almenara, Araçuaí, Pirapora, 

Diamantina, Teófilo Otoni, Arinos, Janaúba, Porteirinha. 

O IFNMG busca produzir, disseminar e aplicar o conhecimento tecnológico e 

acadêmico para a formação cidadã por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, 

contribuindo para o progresso socioeconômico local, regional e nacional, na perspectiva do 

desenvolvimento sustentável e da integração com as demandas da sociedade e do setor 

produtivo. É uma instituição de ensino superior, básico e profissional especializada na oferta 

de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, que busca a 

conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com suas práticas pedagógicas. Tem 
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como missão, ainda, oferecer: em nível médio, cursos nas modalidades integrado, 

concomitante, subsequente e o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional 

com a Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos (Proeja); em nível superior, 

cursos de tecnologia, bacharelados/engenharias e licenciaturas, bem como cursos de pós-

graduação (Lato Sensu e Stricto Sensu). 

 

1.2 O IFNMG – Campus Januária 

 

Localizado no norte do estado de Minas Gerais, ocupando uma área de 226,7 ha, à 

margem esquerda do Rio São Francisco – Fazenda São Geraldo, 6 km da sede do município 

de Januária-MG, o Campus Januária não só figura entre os onze campi do IFNMG, é 

considerado, juntamente com o Campus Salinas, como a pedra angular que deu origem ao 

IFNMG. Sua história remonta a dezembro de 1960, ano do centenário do município de 

Januária- MG.  Época em que a referida cidade foi presenteada com uma instituição de ensino 

humanista, idealizada pelo Cel. Manoel José de Almeida, que tinha como meta inicial acolher 

o menor carente, os abandonados pelos pais. No decorrer dos seus 56 anos, essa instituição 

tem contribuído de forma significativa para o desenvolvimento da região em que está inserida. 

O Campus Januária, em sua história,
2
 passou por várias nomenclaturas: foi denominado 

inicialmente como Escola Agrícola de Januária; posteriormente como Colégio Agrícola de 

Januária, Escola Agrotécnica Federal de Januária, Centro Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica (Cefet) Januária. Por meio da Lei nº 11.892, tornou-se Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia, que dispõe de infraestrutura adequada ao desenvolvimento 

de suas atividades educacionais: amplas salas de aula, laboratórios equipados nas diversas 

áreas de ensino, auditório, sala de multimeios, biblioteca com recursos audiovisuais e 

tecnológicos, ginásio esportivo, quadras, academia de ginástica, sala de estudo, entre outros 

ambientes projetados para estimular o aprendizado, o esporte e o lazer do aluno. 

No intuito de propiciar o desenvolvimento da população, que em sua maioria apresenta 

um baixo rendimento, o Campus Januária, instituição pública de ensino gratuito, visa 

promover educação de excelência por meio de ensino, pesquisa e extensão. Nesse campus, são 

ofertados diferentes cursos e modalidades integrados ao ensino médio: Informática; 

Agropecuária; Meio Ambiente; Proeja Comércio. Subsequentes: Informática; Enfermagem; 

                                                           
2
 Para mais informações sobre o IFNMG/ IFNMG – Campus Januária, acesse o site <http://www.ifnmg.edu.br/> 

O link a seguir apresenta um vídeo produzido para comemorar os 55 anos do IFNMG – Campus Januária. 

Acesse o link e conheça parte da história dessa instituição: <https://www.youtube.com/ 

watch?v=MLlxwApEpaw>.  
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Edificações. Superior: Bacharelado em Administração; Bacharelado em Agronomia; 

Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental; Licenciatura em Ciências Biológicas; 

Licenciatura em Física; Licenciatura em Matemática; Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas. 

 

1.3 O Curso Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio 

 

Apesar de seus 56 anos, foi só a partir de 1996 que o IFNMG – Campus Januária 

passou a ofertar o curso de nível médio na área de Informática. Inicialmente, com o Curso em 

Processamento de Dados. No sentido de atender às exigências da sociedade moderna, que 

requer profissionais com uma sólida formação tecnológica e considerando a carência de 

profissionais nessa área na região norte de Minas Gerais e, sobretudo na microrregião de 

Januária – MG, o IFNMG – Campus Januária passa a ofertar o Curso Técnico em Informática. 

Algumas modificações no projeto do curso foram realizadas nos anos de 2007, 2008, 2009 e 

2012. Neste foi proposta a matriz curricular de todos os campi do IFNMG com o Prounic 

(Processo de Unificação de Cursos), no qual deve possuir 70% de disciplinas, no mínimo, 

unificadas. Tendo em vista que os avanços tecnológicos, as inovações acontecem 

rapidamente, o curso Técnico em Informática visa propiciar o desenvolvimento do indivíduo 

no mundo da Ciência da Informação no intuito de assegurar o exercício da cidadania e 

garantir a qualificação para o trabalho. Essa formação técnica é de suma importância para a 

cidade de Januária e microrregiões. Nesse sentido, de acordo com o projeto desse curso, 

busca-se: 

 

I.Atender à demanda local, para garantir a formação especializada para atuar, 

nos diversos setores de informática; 

II.O conhecimento e uso da tecnologia de informação é uma exigência no meio 

técnico científico- informacional, podendo colaborar para o planejamento, 

desenvolvimento e avaliação de projetos e programas de linguagens diversas; 

III.Diversificação do campo de trabalho para o profissional de informática, que 

poderá atuar nos setores públicos e privados; 

IV.Oferta de mão de obra qualificada no mercado regional; 

V.Pretende-se romper com a exclusão digital deflagradora da desqualificação 

profissional e, consequentemente, dos altos índices de desemprego e baixa 

renda da região.  (IFNMG, 2012, p. 5) 

 

Ressalta-se, ainda, que esse curso apresenta como objetivos gerais integrar, em cada 

disciplina, ciência, tecnologia, cultura do trabalho às competências e habilidades necessárias à 

atuação do cidadão Técnico em Informática; capacitar os educandos e propiciar a construção 



 

 

 

21 

 

 

de valores que os tornem corresponsáveis pela promoção humana e o desenvolvimento social; 

contribuir para a formação sociopolítica; possibilitar uma formação que assegure o ingresso 

no mundo do trabalho, de forma a considerar a escolarização como meio de realização 

pessoal. Como objetivos específicos, visa:  

 

 Formar um Técnico em Informática que mobiliza o saber teórico e prático 

do seu trabalho para a realização de ações e projetos que solucionem 

situações-problemas próprias da profissão; 

 Disponibilizar ambiente propício para as relações humanas de forma que 

o aprofundamento científico e prático relacionado à profissão seja aplicado 

com sucesso em vários ambientes; 

 Proporcionar a compreensão do significado da ciência, das linguagens 

contemporâneas e das transformações históricas, sociais e culturais pelas 

quais passaram a sociedade; 

 Proporcionar o conhecimento da história e evolução da área profissional – 

Informática: objeto de estudo; 

 Oportunizar o exercício e a ampliação da capacidade do estudante em 

utilizar linguagens e códigos próprios da sua área de atuação em situações 

sociais, de forma reflexiva e argumentativa;  

 Viabilizar a realização de pesquisas, experiências no ambiente real de 

trabalho, inclusive nas dependências da escola, como laboratório disponível 

para o aprendiz; 

 Conhecer e analisar o perfil profissional dos trabalhadores do século XXI 

de diversas áreas, mais especificamente da Informática. (IFNMG, 2012, p. 7)   

 

De acordo com o projeto desse curso, observa-se a necessidade urgente de formação 

genérica. Com base nos objetivos definidos e na matriz curricular, o perfil profissional 

compreende:  

 

 Identificar o funcionamento e relacionamento entre os componentes de 

computadores e seus periféricos;  

 Instalar e configurar computadores, isolados ou em redes, periféricos e 

softwares;  

 Identificar a origem de falhas no funcionamento de computadores, 

periféricos e softwares avaliando seus efeitos;  

 Analisar e operar os serviços e funções de sistemas operacionais;  

 Selecionar programas de aplicação a partir da avaliação das necessidades 

do usuário; 

 Desenvolver algoritmos e aplicá-lo a uma linguagem de programação; 

 Compreender a arquitetura de redes; 

 Instalar os dispositivos de rede, os meios físicos, software de controle 

desses dispositivos, analisando seu funcionamento e relações entre eles; 

 Elaborar e implantar planejamento estratégico de pequenas e médias 

empresas em informática; 

 Identificar necessidades de aquisição e aplicar métodos de conservação e 

manutenção de computadores e softwares;  

 Identificar locais, relacionar materiais e equipamentos; 
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 Planejar e executar projetos de gestão de recursos de informática;  

 Realizar procedimentos para operar Banco de Dados;  

 Desenvolver aplicações para internet para pequenas e médias empresas. 

(IFNMG, 2012, p. 10) 

 

Nesse sentido, conforme o projeto de curso, observa-se a demanda por uma educação 

que seja capaz de integrar os conhecimentos científicos ao desenvolvimento de habilidades 

para o ingresso no mundo do trabalho por meio do uso de tecnologias diversas. Ressalta-se, 

ainda, que essa formação integrada tem como propósito a evolução do pensamento, a análise 

crítica, a busca autônoma de conhecimento, desenvolvimento do senso empreendedor, pró-

atividade, liderança, comunicação, persuasão, criatividade; desenvolvimento das relações 

humanas.  

O Curso Técnico em Informática para Internet Integrado ao ensino Médio, no IFNMG 

– Campus Januária, atualmente, compreende 2 (duas) turmas de primeiro ano; 2 (duas) turmas 

de segundo ano; 2 (duas) turmas de terceiro ano. As turmas, inicialmente, são formadas com 

30 (trinta) alunos. Esse número, todavia, apresenta alterações devido ao número de alunos 

desistentes e reprovados. O primeiro ano abrange 13 (treze) disciplinas, totalizando 36 (trinta 

e seis) aulas semanais, ministradas por 13 (treze) professores. O segundo ano abrange 14 

(quatorze) disciplinas, totalizando 34 (trinta e quatro) aulas semanais, sendo ministradas, em 

média, por 13 (treze) a 14 (quatorze) professores. O terceiro ano abrange 13 (treze) 

disciplinas, totalizando 32 (trinta e duas) aulas ministradas por 13 (treze) professores. 

O capítulo dois apresenta discussões relacionadas às tecnologias digitais como 

interfaces que podem contribuir para o aprimoramento de práticas pedagógicas, visando a 

melhorias para o processo de ensino-aprendizagem. Este é visto sob a ótica vygotskyana, que 

abrange não só as questões que dizem respeito ao ensino, mas também o próprio 

desenvolvimento humano. 
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2. TECNOLOGIAS DIGITAIS: interfaces potencializadoras do processo ensino-

aprendizagem  

 

2.1 O processo de ensino-aprendizagem: a Teoria Sociointeracionista de Vygotsky 

 

Esta pesquisa baseia-se nos pressupostos de Vygotsky, que ressalta a importância da 

interação social para o desenvolvimento humano. Para ele, o desenvolvimento da pessoa é 

resultado de um processo sócio-histórico. Dessa forma, deve-se considerar a importância do 

meio para a formação do sujeito a partir de sua interação com a realidade. Segundo Vygotsky 

(1994), o sujeito não é só ativo, mas também interativo. Constitui conhecimento e constitui-se 

simultaneamente a partir das interações, das suas relações intra e interpessoais. Os 

conhecimentos, os papéis sociais são internalizados nessas trocas por meio da linguagem. 

Assim, ele reitera: o sujeito é ativo, interativo e sócio-histórico, uma vez que se constitui com 

base em uma determinada cultura, experiências, local, época. Os princípios histórico-culturais 

não são incorporados de forma determinista, mas interativa, ou seja, ao mesmo tempo que ele, 

o sujeito, modifica-se devido ao meio, este é modificado por ele. Dessa forma, a 

aprendizagem dá-se desde que nasce.  

 

2.2 Vygotsky: a importância da linguagem  

 

Vygotsky (1995) considera a linguagem como algo essencial para o desenvolvimento 

intelectual do ser humano. Para ele, o significado da palavra representa a união entre o 

pensamento e fala, tornando-se pensamento verbal. Cada palavra é uma generalização. Esta, 

por sua vez, segundo ele, é um ato verbal do pensamento. O significado representa uma 

unidade das funções da fala, comunicação e intercâmbio social. A comunicação só é possível 

mediante a generalização, ou seja, o significado e o uso de signos. Inicialmente, a palavra 

funciona como um substituto do gesto e aparece antes da descoberta da linguagem pela 

criança, antes de ela ser capaz de elaborar operações lógicas. Para Vygotsky (1995, p. 44), “o 

desenvolvimento do pensamento é determinado pela linguagem, isto é, pelos instrumentos 

linguísticos e pela experiência sociocultural da criança”. Dessa modo, ele afirma que o 

desenvolvimento intelectual da criança está vinculado ao domínio que ela tem da linguagem. 

Para ele, o conceito “É uma parte ativa do processo intelectual, constantemente a serviço da 

comunicação, do entendimento e da solução de problemas” (VYGOTSKY, 1995, p. 46). Ele 

ressalta que, num estágio inicial de seu desenvolvimento, a criança não desenvolve conceitos, 

mas sim equivalentes funcionais de conceitos, que vão permitir a compreensão de um 
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problema. São incapazes, no entanto, de formas de pensamento iguais às dos adultos. Um 

conceito expresso por uma palavra é sempre um ato generalizado. Inicialmente, a palavra 

apresenta-se como uma generalização primitiva, à medida que a criança desenvolve-se 

intelectualmente, desenvolve-se, também, a formação dos conceitos.  

De acordo com Vygotsky, para compreender o comportamento humano, suas formas 

mais elevadas, é essencial que se conheça os meios, utilizados pelo homem, para organizá-lo e 

direcioná-lo.  

 

Todas as funções psíquicas superiores são processos mediados, e os signos 

constituem o meio básico para dominá-los e dirigi-los. O signo mediador é 

incorporado à sua estrutura como uma parte indispensável, na verdade a 

parte central do processo como um todo. Na formação de conceitos, esse 

signo é a palavra, que em princípio, tem o papel de meio na formação de um 

conceito, e posteriormente, torna-se o seu símbolo. (VYGOTSKY, 1995, p. 

48)  

 

Aprender a conduzir, regular os próprios processos mentais, por meio de signos, 

envolve o processo de formação de conceitos. Essa capacidade de autocontrole, utilizando 

meios auxiliares, só se torna possível na adolescência.  

Vygotsky (idem) descreve a trajetória até a formação de conceitos de forma precisa. 

Assim, divide esse processo em três fases principais, subdivididas em vários estágios. Na 

primeira fase, prevalece um agrupamento desordenado de objetos, amontoados, construídos 

com base na percepção da criança na tentativa de solucionar um problema que seria resolvido 

pelos adultos por meio de um novo conceito. Na segunda fase, há a predominância do 

pensamento por complexo, pensamento coerente e objetivo, as ligações são estabelecidas com 

base em componentes concretos e factuais. A terceira fase, a dos pseudoconceitos, funciona 

como uma ponte entre o pensamento por complexo e o pensamento por conceito. O contato 

com os adultos é essencial no desenvolvimento dos conceitos infantis.  

Na concepção vygotskyana, há dois tipos de conceitos: os cotidianos, espontâneos, que 

a criança aprende em contato com os adultos em geral, no dia a dia; os conceitos científicos, 

aprendidos na escola por meio do conhecimento sistematizado. Dessa forma, a aprendizagem 

escolar é essencial na formação de conceitos científicos.  

Segundo Vygotsky, 

 

[...] os rudimentos de sistematização primeiro entram na mente da criança, 

por meio do seu contato com os conceitos científicos, e são depois 

transferidos para os conceitos cotidianos, mudando a sua estrutura 

psicológica de cima para baixo. (VYGOTSKY, 1995, p. 80) 
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A criança em idade escolar não tem consciência a respeito do que sabe. É a 

aprendizagem escolar que torna a criança consciente, que a leva à percepção generalizante. É 

por meio dos conceitos científicos que essa consciência e o domínio dos conceitos se 

desenvolvem. Posteriormente, são interligados a outros conceitos e outras áreas. Assim, são os 

conhecimentos científicos que possibilitam a consciência reflexiva. “Se consciência significa 

generalização, a generalização, por sua vez, significa a formação de um conceito supra-

ordenado que inclui o conceito dado como um caso específico” (VYGOTSKY, 1995, p. 80). 

Como se observa, ele atribui à linguagem uma importância fundamental no processo de 

desenvolvimento humano. É por meio dela que se organiza e planeja o pensamento, interage 

socialmente, chega ao conhecimento. 

Vygotsky afirma que é preciso entender o desenvolvimento de conceitos científicos na 

mente da criança para escolher os métodos mais adequados à aprendizagem escolar. Ressalta, 

ainda, que 

 

Um conceito é mais do que a soma de certas conexões associativas formadas 

pela memória, é mais do que um simples hábito mental, é um ato real e 

complexo de pensamento que não pode ser ensinado por meio de 

treinamento, só podendo ser realizado quando o próprio desenvolvimento 

mental da criança já tiver atingido o nível necessário. (VYGOTSKY, 1995, 

p. 71) 

 

Esse autor enfatiza que sendo o aprendizado uma das principais fontes de conceitos, 

capaz de direcionar e determinar todo um desenvolvimento mental, este não deve ser dado de 

qualquer forma. Há que se pensar em práticas que sejam eficazes na construção e 

desenvolvimento de conhecimentos dos discentes.  

Santaella (2003) destaca que as tecnologias que importam para a área educacional são 

as tecnologias de linguagem, que, além de modificar as formas de comunicação, alteram os 

processos mentais. A autora aponta as transformações ocorridas devido à existência dessas 

tecnologias: o aparelho fonador garante a própria sobrevivência; o alfabeto grego disseminou 

a escrita no mundo ocidental; a invenção da prensa manual de Gutenberg possibilitou a 

criação dos livros; as máquinas de impressão em grande escala possibilitaram a produção de 

livros, o que influenciou o ensino-aprendizagem baseado no livro-texto; o advento do rádio e 

da TV desencadeou mudanças significativas no acesso ao conhecimento, propiciando mais 

acesso às informações por meio de uma linguagem mais rápida, o processo de ensino-

aprendizagem passou a ser complementado via TV educativa; o computador, que 
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revolucionou drasticamente a vida das pessoas. Nessa linha de pensamento, Santaella (2003) 

evidencia que com as tecnologias digitais o avanço foi maior ainda. Essas tecnologias 

originam uma mistura de linguagem (visual, verbal, sonora) que são apropriadas e 

reconfiguradas pelo ciberespaço. Nesse contexto, dialogando com Vygotsky (1995) e 

Santaella (idem), é importante que se compreenda e considere as linguagens advindas do meio 

digital, uma vez que os alunos interagem, comunicam e aprendem por meio dela.  

 

2.3 A relação entre o aprendizado escolar e o desenvolvimento humano 

 

Na óptica de Vygotsky (1994), é a aprendizagem que proporciona o desenvolvimento 

das funções mentais. Entender a relação entre desenvolvimento e aprendizagem, segundo 

Vygotsky (idem), exige a compreensão do conceito de zona de desenvolvimento proximal, 

que é a distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento 

potencial. Para ele, a Psicologia sempre se preocupou em identificar o nível de 

desenvolvimento real do indivíduo. Vários psicólogos buscam, por meio de testes, detectar 

esse nível. Durante a realização destes, não é oferecido nenhum tipo de auxílio. Observa-se, 

assim, que tais testes não levam em consideração as interações, o processo, mas sim o 

produto, o resultado. No geral, numa perspectiva tradicional de ensino-aprendizagem, 

observa-se certa tendência em valorizar apenas o desenvolvimento real do aluno, ou seja, 

o que apresenta uma possibilidade de atuação do sujeito de forma independente. As 

práticas avaliativas, ao serem realizadas de forma individual, sem a discussão a respeito das 

questões, medem o desempenho no fim do processo com base em erros e acertos. Como eles 

conseguiram chegar a tais respostas, o percurso durante o processo não são levados em 

consideração. 

É nesse sentido que Vygotsky (1994) aponta a existência de outro nível de 

desenvolvimento, o proximal, que, também, deve ser considerado na prática pedagógica. Com 

base em sua teoria, percebe-se a importância das intervenções para o desenvolvimento do 

ensino-aprendizagem. São elas que vão garantir que o aluno aprenda algo que, sozinho, não 

seria capaz. As interações são essenciais nesse processo de desenvolvimento da zona 

proximal, que já contém aspectos e partes mais ou menos desenvolvidas de instituições, 

noções e conceitos. Portanto, o desempenho de um aluno não pode ser determinado apenas 

pelo que ele consegue produzir sozinho; é preciso valorizar o que ele pode fazer a partir da 

ajuda de outras pessoas, ou de outros meios. Nesse sentido, as intervenções do professor ou de 

colegas mais experientes são fundamentais para o sucesso da aprendizagem. Ao negar essas 
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interações, deixa-se de atuar na zona de desenvolvimento proximal e perde-se a oportunidade 

de propiciar um ensino-aprendizagem eficaz. Verifica-se, assim, a importância de práticas 

pedagógicas interativas, o quanto estas são essenciais para o desenvolvimento da 

aprendizagem. Ressalta-se que esse é um processo em movimento: ao proporcionar as 

interações, as condições necessárias para que o aluno realize uma determinada atividade, o 

professor faz com que ele avance, aprenda e medeie seu próprio conhecimento. Ao aprender, 

são desenvolvidas novas zonas de desenvolvimento real, o que implica o surgimento de novas 

zonas de desenvolvimento proximal e, assim, sucessivamente. 

A teoria de Vygotsky traz significativas contribuições para a prática pedagógica, 

entre elas: as interações durante o processo de aprendizagem são fundamentais, o como 

ensinar deve ser valorizado, não só os resultados; o professor não é o centro do processo, 

mas tem papel central. Cabe a ele favorecer as interações propícias para o bom 

desenvolvimento dos alunos; a prática pedagógica implica a apropriação de conhecimentos 

que exigem planejamento e formação contínua; a organização das práticas exige 

conhecimento a respeito dos alunos, seus conhecimentos prévios; o diálogo é algo essencial 

para o bom desempenho do fazer pedagógico; resposta correta nem sempre significa uma 

operação mental bem realizada, os acertos podem significar uma resposta mecânica. 

Mediante o exposto e considerando que os discentes estão imersos numa cultura digital, 

esta pesquisa parte do princípio de que, por apresentar uma diversidade de interfaces 

comunicativas, uma variedade de linguagens, as tecnologias digitais, quando utilizadas de forma 

interativa, aproveitando todas as suas potencialidades para a coprodução do conhecimento, 

podem propiciar o desenvolvimento de novas zonas de desenvolvimento potencial, o que 

implica o desenvolvimento significativo da aprendizagem. Ao referir o termo significativo, 

busca-se enfatizar uma aprendizagem que faça sentido para os educandos, que esteja 

direcionada não só para os conhecimentos científicos, mas para o próprio desenvolvimento da 

pessoa como um todo, que venha contribuir para o seu convívio social. Uma vez que, segundo 

Vygotsky (1994), o conhecimento parte das interações, das vivências com outras pessoas num 

determinado meio e levando em consideração o contexto atual, em que os jovens utilizam 

tecnologias digitais diversas no seu dia a dia, busca-se compreender como essas tecnologias 

podem, também, ser utilizadas nas práticas pedagógicas de forma eficaz.  

 

2.4 Tecnologias digitais 
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Atualmente, vive-se o auge de buscas por inovações em todas as áreas, e na 

educacional não poderia ser diferente. Vive-se uma era crucial para repensar a educação. 

Como se pode notar, o avanço tecnológico tem influenciado diretamente a sociedade, o modo 

de viver. Os educandos de hoje fazem parte de uma geração que vive no mundo de 

comunicação expressa e digital. Não há como ignorar esse contexto ao pensar em práticas 

pedagógicas que visem à formação integral dos alunos e sua preparação para a vida. Costa 

(2014) acredita que 

 

O fato da identidade ocupar um lugar tão proeminente na teoria cultural 

contemporânea está relacionado às transformações radicais em andamento 

no mundo e, particularmente, às rupturas, descontinuidades, deslocamentos e 

instabilidades que se instalam no panorama das teorizações, concepções e 

manifestações ditas pós- modernas. (COSTA, 2014, p. 2) 

 

Gabriel (2013) corrobora essa ideia e ressalta que a sociedade está vivendo uma 

revolução tecnológica impactante, a Revolução Digital. Segundo ela, isso leva a uma nova 

era, Era Digital. As transformações nas formas de comunicação são vertiginosas. Apesar da 

amplitude dessas mudanças, ela relembra, houve outras revoluções tão marcantes quanto essa: 

fogo, escrita, eletricidade etc. Assim, a autora destaca que 

 

quando uma revolução tecnológica acontece, ela recria a realidade e 

transforma o impossível em possível. Antes do século XX, voar era 

impossível para o ser humano, bem como um individuo, trabalhar 

numa cidade e morar em outra, porém essas são coisas comuns. Há dez 

anos apenas, era impossível assistir vídeos no celular, e hoje isso é usual. 

Assim, o que importa em uma revolução tecnológica não é a tecnologia em 

si, mas o que ela pode melhorar nossas vidas. (GABRIEL, 2013, cap. I) 

 

Portanto, não há como falar de inovação nas práticas pedagógicas sem pensar nas 

potencialidades das tecnologias digitais. Ressalta-se, no entanto, assim como Soares (2005), 

que não se pretende desqualificar as práticas pedagógicas dos professores que não utilizam 

tais tecnologias como mediadores do processo de ensino-aprendizagem, mas mostrar como o 

uso dessas interfaces pode potencializar e favorecer novas práticas. Antes de avançar essa 

discussão, é preciso destacar o conceito de tecnologias; compreender como as tecnologias 

digitais são consideradas nesta pesquisa e quais as suas implicações para a mudança na forma 

de compreender dos educandos. 

Os termos tecnologia, tecnologia de informação e comunicação têm sido utilizados, na 

maioria das vezes, de forma inadequada. A tecnologia está diretamente relacionada ao 
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desenvolvimento humano. O homem, desde os primórdios, já fazia uso dela para garantir sua 

sobrevivência. O fogo é um exemplo de uma das tecnologias mais revolucionárias. A partir 

de então, o homem foi se descobrindo como um ser dotado de inteligência. Compreende-se 

por tecnologia a totalidade de coisas que a engenhosidade do cérebro humano conseguiu criar 

em todas as épocas, suas formas de uso, suas aplicações (KENSKI, 2007). Para essa autora, as 

tecnologias são tão antigas quanto a espécie humana. A própria linguagem constitui-se uma 

tecnologia que foi criada e incorporada de forma tão incisiva que não mais é considerada 

como tal. Ressalta, ainda, que a linguagem é fruto da inteligência humana, produzida no 

sentido de possibilitar a comunicação entre os membros de uma determinada sociedade. 

“Estruturada pelo uso, por inúmeras gerações e transformada pelas múltiplas interações entre 

grupos diferentes, a linguagem deu origem aos diferentes idiomas existentes e que são 

característicos da identidade de um determinado povo, de uma cultura” (KENSKI, 2007, p. 

23). Tecnologia é processo contínuo, afirma Bueno (1999), por meio do qual as pessoas 

buscam uma melhor qualidade de vida. O ser humano, nas interações com o outro e com o 

meio, transforma a natureza, produz instrumentos, ferramentas, tecnologias que facilitam a 

vida e sua sobrevivência.  

Santaella (1997) define ferramenta como artefato, algo que foi construído com o 

propósito de possibilitar a realização de um determinado trabalho/tarefa. Nesse sentido, a 

autora entende ferramenta como uma extensão de habilidades humanas, principalmente, as 

manuais. Sua finalidade é ampliar a força, a capacidade humana. Vistas dessa forma, as 

máquinas são consideradas ferramentas, uma vez que são projetadas como meio para a 

execução de alguma atividade. Santaella (1997), no entanto, ressalta que as máquinas 

apresentam um grau de autonomia funcional. Máquinas são 

 

No sentido amplo: estrutura material ou imaterial, aplicando-se a qualquer 

construção ou organização cujas partes estão de tal modo conectadas e inter-

relacionadas, que ao serem colocadas em movimento, o trabalho é realizado 

como uma unidade. É nesse sentido que se pode comparar o corpo ou o 

cérebro humanos a máquina. Numa acepção mais especifica, está implicado 

o termo força que tem o poder de aumentar a rapidez e a energia de uma 

atividade qualquer. (SANTAELLA, 1997, p. 33) 

 

Com a invenção dos motores, o termo máquina passou a referir-se apenas a algo que 

fosse motorizado. Segundo a autora, na relação homem-máquina, há três níveis diferentes: 

nível muscular-motor; nível sensório; nível cerebral. As máquinas musculares, movidas por 

alguma energia não mecânica, executam trabalhos mecânicos: são usadas para aumentar ou 
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substituir funções físico-musculares. A partir delas, foram produzidos diversos objetos. As 

máquinas sensórias são extensões dos sentidos humanos: visão, audição. A câmera 

fotográfica, a câmera de vídeo são exemplos disso. Devido a sua relação direta com os 

sentidos, passaram a ser chamadas de aparelhos. Uma vez que são construídas com base em 

estudos científicos, são dotadas de uma inteligência sensível. São consideradas, pela autora, 

como máquinas cognitivas, assim como os órgãos que são amplificados por elas. São 

consideradas máquinas capazes de elaborar registros: imagens, áudio, audiovisual. Isso gerou 

transformações no meio, visto que se tornou uma fonte de produção de signos.  

A autora inclui o computador no terceiro nível: 

 

O computador não é apenas uma complicada rede de impulsos elétricos, ele é 

um dispositivo que processa símbolos. Com o computador digital, deu-se por 

inventado um meio para a imitação e simulação de processos mentais. O 

computador, no seu processo de evolução, foi gradativamente humanizando-

se, perdendo suas feições de máquina, ganhando novas camadas técnicas 

para as interfaces fluidas e complementares com sentidos e o cérebro 

humano até ao ponto de podermos hoje falar num processo de co-evolução 

entre homem e os agenciamentos informáticos, capazes de criar um novo 

tipo de coletividade não mais estritamente humana, mas híbrida, pós-

humana, cujas fronteiras estão em permanente redefinição. (SANTAELLA, 

1997, p. 39)  

 

Nesse terceiro nível, que a autora denomina por nível cerebral, a noção de computador 

como máquina deixa de existir, dando espaço aos programas, às interfaces e às redes. A autora 

ressalta que todas essas transformações relacionadas às amplificações do cérebro humano, por 

meio do computador, só foram possíveis devido ao aspecto digital, que conecta várias 

linguagens num único dispositivo.  

 

A transmissão digital caracteriza-se pela conversão de sons, animações, 

textos e formas gráficas para formatos que são legíveis ao computador. O 

código analógico dessas mensagens é quebrado em tiras de zero e um que 

carregam a informação em forma codificada para dentro do computador. 

Cada vez mais, a comunicação é produzida e distribuída nessa forma digital, 

de modo que as mesmas tecnologias básicas são utilizadas para transmitir 

todas as formas de comunicação. (SANTAELLA, 2013, p. 2-3)  

 

Nesse sentido, as tecnologias digitais em rede passam a funcionar como processadores 

e amplificadores das habilidades do cérebro, os bancos de dados são considerados como a 

extensão da memória. Graças ao aspecto digital, qualquer signo e todo signo é passível de 

manipulação. As tecnologias digitais, conectadas em redes, são consideradas pela autora não 

como simples tecnologias, mas como “parte de uma cadeia evolutiva de linguagens” 
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(SANTAELLA, 2013, p. 24-25), como um complexo sistema semiótico. É nesse sentido que 

esta pesquisa considera essas tecnologias não como meras ferramentas pedagógicas, mas 

como interfaces interativas que possibilitam a diversidade de práticas, uma vez que são 

caracterizadas pela interatividade, pela sua linguagem múltipla, heterogênea, constituída por 

uma diversidade de signos.  

Santaella (2013) destaca que, devido aos avanços tecnológicos que possibilitaram a 

passagem das mídias para a transmissão digital, houve grandes mudanças em relação às 

linguagens humanas. A conversão digital propiciou novas formas de produção, 

armazenamento, compartilhamento e divulgação das informações. Em função disso, tem-se 

vivenciado uma nova era em relação à produção de conhecimento. A autora enfatiza que toda 

essa inovação transformou a forma de comunicar e consequentemente de aprender, pois as 

linguagens não são mais as mesmas. Ressalta que, antes de discutir as questões relacionadas à 

aprendizagem e à aquisição de conhecimento, é preciso compreender a linguagem que 

constitui a sociedade atual. Enfatiza, ainda, que essa compreensão deve ser entendida como 

um norteador de novas práticas pedagógicas que visem “adequar os processos educativos às 

condições cognitivas e comportamentais dos jovens na contemporaneidade” (SANTAELLA, 

2013, p. 2). Vive-se, atualmente, em meio à convergência midiática, aos conteúdos 

transmidiáticos. A hipermídia e a transmídia tornaram-se as linguagens atuais.  

Por convergência midiática entende-se, segundo Santaella (2013) e Jenkins (2009), 

como a combinação das funções de várias mídias num único dispositivo, por exemplo, o 

smartphone não tem apenas a função de telefone, pois por meio dele pode-se assistir a um 

vídeo, navegar na internet, assistir TV, produzir vídeos, imagens, enviar mensagens e muitas 

outras funções, dependendo dos modelos disponíveis no mercado. A transmídia, termo 

cunhado por Jenkins (2009), refere-se às narrativas transmídias. Isso implica que uma mesma 

história ou um mesmo conteúdo podem ser disponibilizados em várias plataformas com 

formatos diferentes. Jenkins (idem) usa o filme Matrix para exemplificar: além da sua trilogia, 

o filme apresenta-se como Animatrix, animações feitas por diversos cineastas do mundo; há 

ainda os games baseados na história do filme; séries de quadrinhos; além de diversas 

informações contidas nos DVDs e no site oficial. São formas de contribuições distintas, cada 

plataforma acrescenta ao todo da história algo novo. Assim, um mesmo conteúdo/história 

pode ser transformado/a em diferentes gêneros. Hipermídia, segundo a autora, é “a junção do 

hipertexto com a multimídia, ou seja, é justamente a linguagem com a qual lidamos quando 

navegamos pelas informações nas redes” (SANTAELLA, 2013, p. 1-2).  
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Desde o início do século XIX, segundo a autora, tem-se vivenciado cinco gerações 

tecnológicas de linguagens: tecnologia do reprodutível, tecnologias da difusão, tecnologias do 

disponível, tecnologias do acesso, tecnologias da conexão contínua. Vive-se a era da 

conectividade, em que a telefonia móvel tem evoluído de forma tão significativa que além de 

representar uma convergência das mídias anteriores, permitem uma conexão contínua e o 

registro da vida enquanto ela acontece. A autora destaca que as tecnologias de linguagem 

“produzem mudanças neurológicas e sensoriais que afetam significativamente nossas 

percepções e ações” (SANTAELLA, 2013, p. 3). Destaca a importância de se buscar 

complementar a educação formal, a que acontece dentro de uma instituição escolar, com um 

novo tipo de aprendizagem, mediada pelos dispositivos móveis, que a autora denomina por 

aprendizagem ubíqua. Caracterizada como uma aprendizagem que pode acontecer em 

qualquer lugar e em qualquer hora, devido à conexão com as redes e a hipermobilidade, 

entendida pela autora como uma dupla mobilidade: física, permitida pela portabilidade das 

tecnologias como os tablets, smartphones, notebooks etc., que podem ser levados para 

qualquer lugar, e o acesso aos conteúdos dispostos nas redes, podendo ser acessados de 

múltiplos pontos no espaço.  

A autora enfatiza que “A aprendizagem é, sem dúvida, um processo complexo que 

envolve fatores sensório-motores, neurológicos, afetivos, emocionais, linguísticos, cognitivos, 

comportamentais, ambientais e interacionais” (SANTAELLA, 2013, p. 8). Segundo ela, são 

várias as teorias que tentam dar conta da complexidade do processo ensino-aprendizagem e 

isso termina por prejudicar uma verdadeira definição do que representa esse processo. Assim, 

busca um conceito de aprendizagem que esteja em consonância com os avanços na área da 

linguagem devido às tecnologias digitais. Nesse sentido, afirma que 

 

a aprendizagem é um processo dinâmico e ativo que produz modificações 

cognitivas e comportamentais, relativamente duradouras, mesmo que não 

imediatamente visíveis, nos indivíduos. O adjetivo “duradouro” é bastante 

significativo, visto que acesso a informação não quer necessariamente dizer 

que houve aprendizagem. Para que esta aconteça, deve ocorrer, na interação 

do individuo com o meio, a incorporação de um conhecimento ainda não 

adquirido a um conhecimento prévio, já adquirido. (SANTAELLA, 2013, p. 

9) 

 

Observa-se que o conceito de aprendizagem de Santaella (idem) dialoga com o 

pensamento de Vygotsky. Ambos consideram a aprendizagem como processo ativo e 

dinâmico que se dá por meio de intervenções, na interação com o meio e com outras pessoas.  
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É preciso analisar, investigar as implicações das mudanças relacionadas às formas de 

apreensão dos educandos para que as práticas pedagógicas, mediadas pelas tecnologias 

digitais, estejam voltadas para o desenvolvimento de uma aprendizagem eficaz. Os 

educadores, atualmente, deparam-se com demandas diversas no sentido de incorporarem tais 

tecnologias às suas práticas. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) norteiam o uso dessas tecnologias: “É 

indiscutível a necessidade crescente do uso de computadores pelos alunos como instrumento 

de aprendizagem escolar, para que possam estar atualizados em relação às novas tecnologias 

da informação e se instrumentalizarem para as demandas sociais presentes e futuras” 

(BRASIL, 1998, p. 96). Tais documentos são considerados como diretrizes norteadoras do 

ensino e exercem certa influência sobre as práticas docentes, entretanto é na relação entre 

educador e educandos, nas práticas do dia a dia, que se percebe a demanda pela diversificação 

de recursos e de usos das tecnologias digitais para o aproveitamento das suas possibilidades 

nas práticas educacionais. Percebe-se, todavia, que os PCN não abordam essa questão como 

deveriam. Não basta apenas tomar conhecimento ou se instrumentalizar em relação ao uso 

dessas tecnologias para responder às demandas da educação atual. É necessário repensar 

práticas que sejam realmente interativas. O uso interativo das tecnologias digitais é 

fundamental para que ocorra a inserção do indivíduo na sociedade. É preciso a compreensão 

da sua dimensão, do efeito gerado por seu avanço e das implicações negativas ou positivas 

relacionadas à forma de seu uso. As instituições de ensino devem fazer parte desse 

processo, auxiliando o aluno a atuar de forma crítica. Freire (1992), desde a década de 1960, 

já trazia essa percepção relacionada ao uso da tecnologia, não como uma instrumentalização 

para o trabalho, a produção em massa, a formação de um simples apertador de parafusos 

como o operário de Tempos Modernos, que Chaplin criticou, mas uma formação técnica 

na visão progressista, que busca conhecer as origens históricas da tecnologia, o seu avanço 

e suas implicações no processo de compreensão do educando. 

A introdução das tecnologias, no contexto de ensino, vai além da simples presença das 

tecnologias ou de sua aceitação pelos sujeitos desse processo. Observa-se, atualmente, que as 

instituições educacionais se deparam com o desafio de se constituírem em um tempo e espaço 

social favoráveis à interação dos conhecimentos escolares e interesses dos educandos. O uso 

de tecnologias digitais, no espaço educacional, precisa estar articulado a um processo de 

formação continuada do professor, que englobe as implicações dos usos delas em suas 

práticas e as transformações causadas na forma de ensinar e aprender, sem que este se torne 

mero treinamento técnico, no qual os conceitos educacionais e o domínio dessas 
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tecnologias são trabalhados separadamente. Westwood (2008) aborda essa temática, quando 

afirma que não basta utilizar novas tecnologias, há de ter consciência dos métodos utilizados, 

das metodologias, para não se cair na falha de repetir o mesmo padrão de prática de ensino 

sempre, sem ao menos perguntar se esses são os meios mais adequados para o que se busca 

alcançar. 

Kenski (2007) traz uma discussão ainda mais delicada, quando menciona o renomado 

filósofo Francês Lyotard (1988, 1993), que, de acordo com a autora, ressalta que o grande 

desafio da espécie humana na atualidade é a tecnologia. Nessa discussão, os autores deixam 

claro que a única forma que o homem tem de acompanhar a dinâmica do mundo é adaptar-se 

às novas tecnologias. Ainda, segundo Lyotard, em Kenski (2007), esse é, também, o duplo 

desafio para a educação: adaptar-se aos avanços das tecnologias e orientar o caminho de todos 

para o domínio e a apropriação crítica desses novos meios. Ela levanta, também, a polêmica 

relação de poder exercida pela educação. Que educação é ofertada? 

 

A escola representa na sociedade moderna o espaço de formação não apenas 

das gerações jovens, mas de todas as pessoas. As pessoas procuram na 

educação escolar a garantia de formação que lhes possibilite o domínio de 

conhecimentos e melhor qualidade de vida. Por sua vez, na ação do professor 

na sala de aula e no uso que ele faz dos suportes tecnológicos que se 

encontram à sua disposição, são novamente definidas as relações entre o 

conhecimento a ser ensinado, o poder do professor e a forma de exploração 

das tecnologias disponíveis para garantir melhor aprendizagem pelos alunos. 

(KENSKI, 2007, p. 19) 

 

A educação escolar não é uma área de conhecimentos e práticas que seja simples de 

analisar. Carrega dentro de si a representação da vida social. 

 

A escola e seus sujeitos só podem ser compreendidos, portanto, na lógica em 

se explica a própria instituição e também na particularidade da trama de 

relações sociais em que se explicita a atuação de cada escola. Essa 

abordagem relacional permite dispor, face a face, diferentes dimensões 

internas do trabalho escolar e procura explicitar a rede de interdependências 

em que cada uma delas se desenvolve. Assim, para compreender a atuação 

de seus sujeitos, faz- se sentido considerar e destrinçar também o currículo, 

como parte da rede e fator central de ordenação da prática. (SAMPAIO, 

2014, p. 6) 

 

A verdade é que muito se fala em práticas inovadoras, educação mediada por 

atividades interativas, políticas de educação digital, mas pouco se sabe a respeito de como 

estas estão sendo utilizadas nas praticas diárias em instituições de ensino. Observa-se, no 

Campus Januária, o uso de tecnologias digitais como computador, internet, software, 
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aplicativos, data show, tablets, smartphones, lousa interativa. Busca-se pesquisar a respeito 

dos usos dessas tecnologias e dos discursos que permeiam esses usos no intuito de 

compreender como elas estão sendo utilizadas e quais as contribuições que têm trazido para a 

aprendizagem.  

 

2.5 A evolução da web e suas implicações para a área educacional 

 

A princípio, é necessário distinguir os termos internet e web, tendo em vista que esses 

têm sido equivocadamente considerados como sinônimos. A ideia da internet adveio do 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Em 1958, eles fundaram a Advanced Research 

Projects Agency (Arpa), uma agência de projetos de pesquisa avançados, que criou a Arpanet 

em 1969, uma rede de computadores nas principais universidades. Dessa forma, a internet é 

uma rede de redes, uma infraestrutura que conecta outras redes em volta do mundo. Essa 

estrutura inclui tanto os hardwares quanto os softwares. Utilizar um aplicativo no celular, 

enviar mensagens, e-mails só são possíveis devido à internet. Ao fazer isso, as pessoas não 

usam necessariamente a web. Conhecida como WWW (World Wide Web), ou simplesmente 

web, é uma espécie de avenida usada para transmitir dados pela internet. É o caminho de 

acesso. Ao buscar os endereços de sites, usa-se a web. Tim Berners-Lee
3
 propôs essa ideia em 

1989. Almejava-se, com a web, um espaço de informação comum em que as pessoas 

pudessem se comunicar por meio de um compartilhamento de informação. O primeiro website 

foi criado em 1990.  

A Web 0.0 corresponde ao próprio desenvolvimento da internet. A Web 1.0 refere-se a 

uma web unidirecional, apenas de leitura. Considerada uma enciclopédia virtual na qual são 

encontradas diversas informações. São sites estáticos, não há interatividade. A ideia geral era 

apresentar produtos no intuito de alcançar potenciais clientes, uma espécie de catálogo virtual. 

As páginas não eram atualizadas frequentemente, não era possibilitada nenhuma forma de 

interação ao usuário. A Web 2.0, segundo Aghaei, Nematbakhsh e Farsani (2012), foi 

oficialmente definida em 2004. Esses autores afirmam, ainda, que essa versão da web 

representa uma inovação na indústria de computadores em função da expansão da internet. A 

                                                           
3
 Tim Berners-Lee é um cientista da computação inglês, nascido em 8 de junho de 1955, em Londres. É uma figura 

central no processo de desenvolvimento da Internet, conhecido como o “pai da Internet” por fazer a primeira 

comunicação bem-sucedida entre cliente e servidor via HTTP em 1998 (o cientista inglês foi o primeiro a usar a rede 

de computadores via HTTP, que baseia a comunicação via Internet até hoje). Berners-Lee também é reconhecido 

pela invenção da World Wide Web, o “www” que usamos quando navegamos pela rede. Disponível em: 

<http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/tim-berners-lee.html>. Acesso em: 3 jan. 2017. 
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Web 2.0 é, também, conhecida como web participativa, uma rede de leitura e de escrita. Dessa 

forma, a partir de então, passa a ser bidirecional. Os usuários da Web 2.0 têm mais interação 

com menos controle. Apresenta-se não apenas como uma nova versão da Web 1.0, mas como 

algo realmente inovador: design flexível, reutilização criativa, atualizações, criação de 

conteúdo colaborativo e modificação. Aghaei, Nematbakhsh e Farsani (2012) afirmam que 

uma das características marcantes da Web 2.0 é apoiar a colaboração e possibilitar o desvelar 

de uma inteligência coletiva. Eles apresentam, ainda, uma tabela comparativa relacionada às 

duas versões da web.  

 

Table 1 – A Comparison of web 1.0 and web 2.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(AGHAEI; NEMATBAKHSH; FARSANI, 2012, p. 3) 

 

A Web 2.0 é considerada como a web da comunicação, haja vista que permite mais 

interatividade. Segundo Aghaei, Nematbakhsh e Farsani (2012), apresenta-se como uma 

resposta às demandas dos usuários da web que buscavam interatividade em relação às 

informações disponibilizadas na net. Essa nova versão possibilitou um envolvimento maior 

dos usuários, uma vez que eles podiam interagir, modificar, produzir conhecimento, não 

apenas receber algo pronto e acabado, sem a oportunidade de discutir e contribuir para a 

produção de uma inteligência coletiva. As principais tecnologias e serviços da Web 2.0 são: 

blogs; really simple syndication (RSS), formato padronizado mundialmente, que funciona sob 

a linguagem XML (Extensible Markup Language), usado para compartilhar conteúdo na web; 

wikis; javascript; widgets; tags; redes sociais; sites de compartilhamento de vídeos; fóruns de 

discussão; aplicativos.  

Web 1.0 Web 2.0 

Reading Reading/Writing 

Companies Communities 

Client-Server Peer to Peer 

HTML, Portals XML, RSS 

Taxonomy Tags 

Owning Sharing 

IPOs Trade Sales 

Netscape Google 

Web forms Web applications 

Screen scraping APIs 

Dialup Broadband 

Hardware costs Bandwidth costs 

Lectures Conversation 

Advertising Word of mouth 

Services sold over the web Web services 

Information portals Platforms 
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A evolução da web, no entanto, não para nessa versão, a Web 3.0 é conhecida como 

uma web semântica. A ideia básica da Web 3.0 é definir dados de estrutura e conectá-los a fim 

de conseguir uma busca mais eficaz, direcionada. Ela tenta conectar e analisar dados para 

obter novo fluxo de informação, melhorar a gestão de dados, facilitar o acesso à internet 

móvel, simular a criatividade e inovar, tornar a web legível por máquinas, não só por 

humanos. Duas plataformas vão marcar a base da Web 3.0: marcação semântica e serviços 

web. Essa versão busca contextualizar as buscas, no intuito de propiciar ao usuário 

informações mais relevantes. Dessa forma, busca uma comunicação mais direta e 

simplificação de pesquisas mais amplas.  

Toda essa explanação leva a uma reflexão a respeito da importância de todos esses 

aspectos para a área educacional. Os educadores devem, também, evoluir suas práticas 

pedagógicas. É preciso que incorporem tais avanços no dia a dia da escola, uma vez que os 

educandos vivenciam essa realidade fora da escola. A Web 2.0 trouxe grandes contribuições 

para a educação por meio de seus recursos. Oliveira e Benedictis (2015) ressaltam algumas 

características da Web 2.0 que podem favorecer a diversidade de práticas pedagógicas:  

 

possibilita a interação, criação, busca, divulgação, edição e 

compartilhamento dos recursos pedagógicos, na forma de ensinar e aprender, 

para a obtenção do conhecimento, troca de informações, ampliando a 

capacidade dos educadores e educandos na aquisição do saber. (OLIVEIRA; 

BENEDICTIS, 2015, p. 61) 

 

As autoras destacam, ainda, alguns recursos da Web 2.0 que fornecem aos educadores 

uma série de vantagens para tornar suas práticas mais efetivas e dinâmicas: mídia on-line – 

com a combinação de som, imagem e texto, os educandos não são mais meros receptores, 

interagem e participam do processo de elaboração do conteúdo, divulgação e produção do seu 

próprio conhecimento; hipertextos – garantem a interatividade no processo de leitura por meio 

de janelas e links diversos, possibilitando uma infinidade de caminhos na busca de 

conhecimento; as interfaces da internet – Chat, Fórum, Lista, Blog, que favorecem e 

potencializam atividades interativas; aplicativos e jogos – que permitem aprender de forma 

dinâmica; recursos como o Prezi – que é uma tecnologia utilizada para a criação de 

apresentações de alto impacto.  

Ignorar as potencialidades interativas propiciadas a partir da Web 2.0 é destituir a 

escola de um aparato tecnológico com potencial para transformar a educação em algo mais 

atrativo. Vygotsky (1995) ressalta que o aluno precisa estar envolvido no processo, precisa 

sentir-se parte dele para que sua aprendizagem aconteça. Dessa forma, as atividades devem 
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propiciar novos meios, não se pode buscar o envolvimento dos alunos por meio de recursos 

descontextualizados, que não mais atendem às suas curiosidades, suas demandas. Todas essas 

transformações, ocasionadas pela transmissão digital, fazem nascer uma nova cultura: a 

cibercultura. O próximo capítulo traz uma explanação a respeito da cibercultura e suas 

características, bem como as suas implicações relacionadas ao trabalho docente.   
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3. INTERATIVIDADE E A EMERGÊNCIA DE NOVAS PRÁTICAS 

 

3. 1 Cibercultura e interatividade 

 

Com a expansão das tecnologias digitais, modificam-se a cultura, os meios de 

comunicação entre as pessoas. Todas essas transformações implicam diretamente nas formas 

de processar as informações, o que exige uma reflexão a respeito da função das instituições 

escolares. Lévy (1999) aborda a questão de viver-se a cibercultura. O autor faz uma 

comparação desta com a época em que as mensagens eram orais, antes do advento da 

impressa. Ressalta, todavia, que essa nova cultura apresenta uma órbita completamente 

distinta: dá-se por meio de interconexões, das mensagens, com as comunidades virtuais, que 

atribuem sentidos às informações numa constante renovação. Segundo Pierre Lévy, 

cibercultura é “o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de 

modos de pensamento e de valores que se desenvolvem com o crescimento do ciberespaço” 

(LÉVY, 1999, p. 17). O que o autor denomina por ciberespaço, o que ele, também, nomeia 

como rede, corresponde à infraestrutura material da comunicação digital; às informações 

dispostas nessa infraestrutura; às pessoas que estão envolvidas nesse processo comunicativo.  

Lévy (1999) explicita ainda conceitos importantes para a compreensão do que 

representam a cibercultura e esse novo espaço informacional. É fundamental que se 

compreenda o que é virtual, hipertexto, interatividade. Ao abordar a questão da virtualidade, 

ele apresenta-a sob três ópticas. Virtual: técnico – relacionado à informática; corrente – 

utilizada como irrealidade; filosófico – não é uma oposição ao real, mas ao atual. E o autor 

conclui que 

 

virtualidade e atualidade são dois modos diferentes de apresentação da 

realidade. É virtual toda entidade ‘desterritorializada’, capaz de gerar 

diversas manifestações concretas em diferentes momentos e locais 

determinados sem, contudo, estar ela mesma presa a um lugar ou tempo em 

particular. (LÉVY, 1999, p. 47) 

 

Para o autor, a cibercultura vincula-se ao virtual de duas formas: direta, a digitalização 

da informação, por meio de códigos, aproxima-se da virtualização; indireta, nos centros das 

redes a informação apresenta-se fisicamente, situada em algum suporte, todavia é virtual em 

cada ponto onde seja solicitada. No que diz respeito à hipertextualidade, Pierre Lévy 

considera os hiperdocumentos (CD-ROM, DVD) como hipertextos. Segundo ele, estes são 

constituídos por diversos nós e links que os conectam como elementos de informação, 
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páginas, parágrafos, imagens, sequencias musicais; links, referências, notas, ponteiros, 

“botões” etc. Lévy (1999) enfatiza que o hipertexto não é exclusividade das tecnologias, dos 

meios eletrônicos, todavia as tecnologias digitais potencializam as características 

hipertextuais. Segundo ele, há uma diferença considerável no que se refere aos hipertextos que 

antecedem à informática:  

 

a pesquisa nos sumários, o uso dos instrumentos de orientação, a passagem 

de um nó a outro são feitos , no computador, com grande rapidez, da ordem 

de alguns segundos. Por outro lado, a digitalização permite a associação na 

mesma mídia e a mixagem precisa de sons, imagens e textos. De acordo com 

essa primeira abordagem, o hipertexto digital seria definido como 

informação multimodal disposta em uma rede de navegação rápida e 

“intuitiva”. (LÉVY, 1999, p. 56) 

 

Dias e Moura (2006) corroboram essa ideia quando afirmam que o hipertexto não se 

restringe aos meios eletrônicos, mas se apresenta como um evento comunicacional. Afirmam 

que o hipertexto propicia um processo comunicativo mais amplo, mais interativo. Não há uma 

linearidade, as mensagens são construídas na interação entre os sujeitos. Segundo as autoras, 

diversas linguagens e gêneros, tais como poesias, histórias em quadrinhos, quadros, entre 

outros, podem ser articulados para o desenvolvimento de um processo educativo hipertextual, 

sem necessariamente ter de usar recursos eletrônicos. As autoras, todavia, enfatizam que esses 

suportes potencializam a construção de ambientes hipertextuais.  

É nesse sentido que Lévy (1999), Dias e Moura (2006), Soares (2005), Bonilla (2002) 

Kenski (2007), Silva (2003), Jenkins (2009) defendem o uso de tecnologias não como meros 

recursos técnicos, mas como meios que propiciam o processo dialógico de interação e mediação 

de saberes. As interfaces interativas das tecnologias digitais proporcionam e potencializam uma 

diversidade de práticas interventivas que, se processadas adequadamente nas zonas de 

desenvolvimento proximal, vão, conforme Vygotsky (1994), propiciar novas zonas de 

desenvolvimento real. Ressalta, ainda, que não são as tecnologias, por si só, que vão favorecer a 

aprendizagem, mas a prática da pessoa que fará uso de tais plataformas. Quanto à interatividade, 

há certa tendência em considerá-la como sinônimo de interação. Lévy (1999) aborda que “o 

termo ‘interatividade’ em geral ressalta a participação ativa do beneficiário de uma transação de 

informação” (LÉVY, 1999, p. 79). Silva (2000 apud BONILLA, 2002) ressalta que o termo 

interatividade iniciou seu processo de expansão devido a críticas relacionadas às tecnologias de 

comunicação unidirecionais, na década de 1970. Segundo esses autores, esse vocábulo tem sido 

usado indiscriminadamente como interação. Bonilla (2002), todavia, acredita ser importante 
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estabelecer as devidas diferenciações, haja vista que eles apresentam sentidos distintos. 

Conforme a autora, interação é um termo mais antigo que interatividade. É utilizada em diversas 

ciências; abrange as relações e influências existentes entre seres, fatores; meios de comunicação, 

sejam estes unilaterais ou não. Em referência aos meios de comunicação, a interação é 

considerada como uma relação linear, um sistema fechado, uma vez que ao receptor não é dada 

a possibilidade de alterar as mensagens em tempo real, o que caracterizaria uma situação 

interativa. Assim, a diferença é que a interatividade permite uma troca constante, o que 

evidencia a presença de emissor e receptor ativos. A mensagem é construída nesse entrelaçar de 

trocas entre os interlocutores. Silva (2003) corrobora essa ideia de Bonilla (2002). A Web 2.0 é 

conhecida como a web interativa exatamente por apresentar interfaces que propiciam esse 

diálogo entre as pessoas. Ao falar a respeito das tecnologias digitais como interfaces que 

propiciam novas formas de aprendizagem, fala-se ao mesmo tempo de cultura. Segundo Silva 

(2003), a aprendizagem digital e on-line é exigência da cibercultura. O professor tem o desafio 

de desenvolver práticas que explorem as potencialidades dessas interfaces. Este autor frisa que a 

educação tanto presencial quanto à distância ainda não aproveitam adequadamente as 

potencialidades das tecnologias digitais interativas. E enfatiza, ainda, que essa defasagem não 

será solucionada com a simples inclusão dos computadores conectados à internet. Para o autor, 

é essencial e urgente “uma pedagogia baseada na participação, na comunicação que não separa 

emissão e recepção e na construção do conhecimento a partir da elaboração colaborativa” 

(SILVA, 2003, p. 262). 

O autor refere-se à interatividade como uma modalidade comunicacional própria da 

cibercultura. Para ele, esse termo exprime uma comunicação entendida como cocriação da 

mensagem; há certa divergência e banalização quando se trata desse aspecto, pois o termo tem 

sido usado para qualificar qualquer coisa como algo interativo. Para alguns, é apenas um 

modismo; para outros, faz parte de uma ideologia publicitária, marketing; há, ainda, os que 

pensam que jamais se iludirão com a interatividade, uma vez que acreditam que esta conduz a 

uma dominação das linguagens informáticas sobre o homem. Silva (2003) enfatiza que todas 

essas críticas são viáveis, todavia ele adverte que a sua ideia é tratar de interatividade como 

uma forma de comunicação que pode propiciar novos meios que contribuam para a eficácia 

do ensino-aprendizagem. Para o autor, a era digital, a cibercultura, implica um novo cenário 

comunicacional, em que há uma nova lógica para a comunicação, o que implica uma 

modificação radical da comunicação unilateral, emissor-mensagem-receptor. 

Os fundamentos da interatividade podem ser encontrados em sua complexidade na 

informática, no ciberespaço, enfim, no digital. São três basicamente: 
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 Participação-intervenção: participar não é apenas responder “sim” ou 

“não” ou escolher uma opção dada, significa modificar a mensagem. 

 Bidirecionalidade-hibridação: a comunicação é produção conjunta da 

emissão e da recepção, é co-criação, os dois pólos codificam e decodificam. 

 Permutabilidade-potencialidade: a comunicação supõe múltiplas redes 

articulatórias de conexões e liberdade de trocas, associações e significações. 

(SILVA, 2003, p. 269) 

 

Como já preconizava Paulo Freire (1979), a educação fundamenta-se no mundo da 

comunicação, no processo dialógico entre as pessoas, na interação com o meio.  

 

3.2 O professor e sua prática 

 

Considerando os aspectos interativos e todas as mudanças relacionadas às novas 

formas de comunicação advindos das tecnologias digitais, Silva (2003) acredita que o desafio 

dos professores relaciona-se à capacidade de perceber esse novo estilo comunicacional, o 

estilo digital, interativo, no intuito de buscar novas práticas que explorem essas 

potencialidades. O professor, para o autor, “torna-se um formulador de problemas, provocador 

de situações, arquiteto de percursos, enfim, agenciador da construção do conhecimento na 

experiência viva da sala de aula” (SILVA, 2003, p. 267). Segundo ele, a interatividade exige 

novas ações. Dessa forma, o professor necessariamente deve desenvolver sua própria 

autonomia, indo além do simples repassar informações, tornando-se ele mesmo um produtor 

de conhecimentos, um pesquisador. O professor não é o centro da aprendizagem, mas tem 

papel central nesse processo. Não são as tecnologias digitais que farão diferença, mas a devida 

exploração das suas interfaces comunicativas que têm sua relevância ao potencializar e 

favorecer práticas diversificadas. Segundo Lévy (1999), os problemas relacionados à eficácia 

das práticas mediadas pelas tecnologias digitais correspondem não só à habilidade de uso 

destas, mas também à elaboração pedagógica de atividades que aproveitem as suas interfaces 

interativas.  

 

Uma técnica não é boa nem má (isto depende dos contextos, dos usos e dos 

pontos de vista), tampouco neutra (já que é condicionante ou restritiva, já 

que de um lado abre e de outro fecha o espectro de possibilidades). Não se 

trata de avaliar seus ‘impactos’, mas de situar as irreversibilidades às quais 

um de seus usos nos levaria, de formular projetos que explorariam as 

virtualidades que ela transporta e de decidir o que fazer com ela. (LÉVY, 

1999, p. 26) 
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Para Silva (2003) e Lévy (1999), a interatividade como forma comunicacional exige 

um repensar a respeito do processo de ensino-aprendizagem, haja vista que ela propicia uma 

nova relação, todos-todos, na qual não há uma hierarquização de saberes, mas trocas 

interativas, construção coletiva, o que acarreta, necessariamente, mudanças nos papeis dos 

sujeitos. Bonilla (2002) destaca que o professor, em vez de perder espaço, passa a ter novas 

atribuições, “pois necessita trabalhar num contexto criativo, aberto, dinâmico, complexo, 

sendo impossível a adoção de programas fechados a priori” (BONILLA, 2002, p. 192). Ela 

enfatiza, ainda, que o professor não é um facilitador, como algumas pesquisas na área de 

tecnologia defendem. Isso reduziria a importância do professor a um papel secundário. 

Destaca, ainda, que os envolvidos no processo reconstroem suas ações ao passo que essas são 

desenvolvidas. Entende-se, dessa forma, que a autora considera os professores como 

construtores e não meros facilitadores do processo de ensino-aprendizagem. O conhecimento, 

para Bonilla (2002), dá-se em forma de labirinto, rede, não há um ponto ideal a ser almejado, 

mas entrelaçamentos que conduzirão a pontos diversos. Toda essa reconfiguração relacionada 

ao fazer pedagógico, segundo a autora, demanda uma série de mudanças: “uma nova relação 

pedagógica e uma nova organização da escola, nova plataforma de trabalho e uma nova 

competência técnica e política dos professores” (BONILLA, 2002, p. 193). Para ela, é preciso 

que a escola torne-se uma escola aprendente. Há a necessidade da formação contínua dos 

professores, é preciso englobar as interfaces interativas propiciadas pela Web 2.0, haja vista 

que são potencializadoras do ensino-aprendizagem, favorecem a autonomia e a criatividade 

dos envolvidos nesse processo. Falar de autonomia, todavia, reflete numa ação recíproca: não 

se torna um aluno autônomo se o próprio professor não é autônomo.  

 

3.4 Autonomia e práticas 

 

Para Contreras (2002, p. 199), a autonomia é “uma busca e um aprendizado contínuos, 

uma abertura à compreensão e à reconstrução contínua da própria identidade profissional, ou 

de sua maneira de realizá-la em cada caso”. Compreender o que se denomina por autonomia 

implica uma visão ampla relacionada aos efeitos políticos dos diversos modos de conceber os 

docentes, assim como as atribuições da sociedade onde atuam. Não há como desvincular 

autonomia de sua relação com a sociedade e do papel desta referente à educação. De acordo 

com o autor, a educação é considerada algo complexo, porquanto é produto dos seres 

humanos e corresponde aos interesses de diferentes contextos políticos e sociais. Desse modo, 
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a educação tanto pode reproduzir a sociedade existente como pode projetar uma nova 

realidade que se busca. Pensando no que seriam as demandas atuais, o autor as relaciona aos 

desafios da sociedade da informação e do conhecimento, da sociedade do não emprego e da 

nova configuração do trabalho. O autor aborda que, segundo a ótica neoliberal, a escola é uma 

transmissora de informações, sendo, portanto, desnecessária na cibercultura, uma vez que esta 

propicia toda espécie de informação requisitada. O autor, todavia, estabelece uma diferença 

entre sociedade da informação e sociedade do conhecimento, para ele,  

 

Conhecer é mais do que obter informações. Significa trabalhar a informação, 

analisar, organizar, identificar suas fontes, estabelecer as diferenças destas na 

produção da informação, contextualizar, relacionar as informações e a 

organização da sociedade, como são usadas para perpetuar a desigualdade 

social. (CONTRERAS, 2002, p. 17) 

 

Todas essas questões, segundo ele, dependem do trabalho do professor, não de um 

monitor. É o professor que vai propiciar a análise crítica dessas informações. Portanto, ao 

contrário do que se possa pensar, o professor torna-se ainda mais necessário. O autor enfatiza, 

todavia, que, para dar conta do seu papel, o professor precisa ser autônomo. Ainda segundo 

ele, muitos são os sentidos atribuídos ao que seja autonomia, termo que, via de regra, tem sido 

adotado com certo modismo, descaracterizado de seu sentido original. 

Contreras (2002) relaciona autonomia à profissionalidade do professor. Daí a 

necessidade de esclarecer o que se entende por profissionalidade para poder compreender o 

que é autonomia. Ele destaca três dimensões daquela: obrigação moral – o professor está 

comprometido em relação ao desenvolvimento do aluno como pessoa; compromisso com a 

comunidade – a educação não se reduz à sala de aula, mas apresenta uma dimensão social e 

política que envolve a intervenção na sociedade; competência profissional – as duas 

dimensões anteriores requerem uma competência profissional ampla que envolva habilidades, 

princípios e consciência ao atuar como docente. Nessa perspectiva, a concepção do que seja o 

trabalho docente, sua profissionalidade, é determinante para a compreensão da real autonomia 

do professor. Para Contreras (2002), há três tradições diferentes que se referem à 

profissionalidade do professor: professor como técnico; ensino como profissão de caráter 

reflexivo; professor intelectual crítico. Contreras (2002), ao abordar a questão do 

profissionalismo no ensino, traz discussões a respeito da proletarização dos professores, 

mostrando as contradições e ambiguidades vividas pelos professores no decorrer da história, 

como perda de qualidade, controle, sentido do seu próprio trabalho. O trabalho do professor 

como mero executor de tarefas, desprovidos de uma visão crítica do processo de sua 
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concepção. O docente perde a compreensão do processo, dessa forma, torna-se um dependente 

do conhecimento científico e tecnológico de outras pessoas. A busca da autonomia, nesse 

sentido, reduziria a retomada de seu espaço como educador incapaz de ter uma visão política 

ampla a respeito do seu ato de ensinar, que implica fatores como a tentativa de expressar 

valores e pretensões que visam alcançar e desenvolver. 

Para fugir dessas armadilhas, o autor enfatiza que o professor deve atuar como um 

intelectual crítico, o que compreende o trabalho do professor como tarefa intelectual que se 

opõe às concepções puramente técnicas ou instrumentais. Educar envolve uma dimensão 

política para que haja uma transformação social. Os educandos devem ser formados para 

assumir riscos e para lutar contra as injustiças e desigualdades sociais. O ensino não deve se 

restringir ao simples conhecimento técnico. O docente deve ser capaz de perceber as 

ideologias dominadoras externas, tomando para si o controle de suas práticas. Para que isso 

seja possível, no entanto, é necessário que compreenda a singularidade das situações e tenha 

condições de entender e promover mudanças no currículo, em vez de ser um mero reprodutor 

de políticas educacionais que nem mesmo consegue compreender. É preciso que esteja atento 

às demandas da sociedade, não no sentido de reproduzir uma sociedade alienada, mas 

procurar conhecer as linguagens carregadas de ideologias alienantes e buscar a emancipação 

dessa por meio do conhecimento. 

 

3.5 O currículo como rede 

 

O currículo apresenta uma vasta discussão, visto que, nele, são enraizadas as diversas 

concepções de educação. Há diversas definições que tentam esclarecer o que de fato é 

denominado por currículo. A mais simples dessas, segundo Santos (2004), refere-se ao 

conjunto de disciplinas de um curso; as mais complexas dizem respeito aos conteúdos, à 

gestão, às relações entre os sujeitos. A autora enfatiza, no entanto, que o currículo, na maioria 

das vezes, tem sido reduzido a uma mera matriz de conteúdos. Segundo ela, é preciso avançar 

no sentido de dar ao currículo a relevância que lhe é própria. Considerá-lo não como algo 

abstrato, mas uma construção cultural. Santos (2004) salienta que o modelo de currículo 

fragmentado em disciplinas estanques, muito criticado atualmente, é fruto da ciência moderna 

que buscava os fatos fora do seu contexto sociocultural. Nessa perspectiva, o currículo é visto 

como uma experiência cumulativa, descontextualizada e definida a priori. A autora destaca 

que dentro do modelo de estruturação fragmentado em disciplinas, paradoxalmente, 

despontam novas modalidades para se articular o conhecimento, como a: interdisciplinaridade 
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– que busca uma integração entre as disciplinas, na qual há um trabalho cooperativo, uma 

coordenação intencional; multidisciplinaridade – disciplinas oferecidas de forma simultânea, 

cada disciplina encarrega-se de seus conceitos, procedimentos e atitudes, não há uma 

integração entre elas; pluridisciplinaridade – consiste na superposição de disciplinas cujo 

objeto é correlato, sugere a possibilidade da ocorrência de relação entre elas; 

transdisciplinaridade – que rompe com as fronteiras disciplinares e considera outras fontes e 

níveis de conhecimentos.  

Santos (2004) ressalta que a própria crise da modernidade e a emergência de novos 

espaços de trabalho e aprendizagem, estruturados pela era digital, tornaram esse modelo 

obsoleto. A autora defende novas concepções de currículo baseadas na construção dos autores 

do processo de ensino-aprendizagem, um processo dialógico, mutável. Para a autora, o 

currículo deve apresentar-se como 

 

uma rede de relações complexa e interativa que articula os “nós” da prática 

dos espaços de aprendizagem com os “nós” dos arranjos sociais, 

econômicos, culturais e políticos. Em outras palavras, temos uma implicação 

mútua entre escola e sociedade. Por estarmos envolvidos numa sociedade 

cada vez mais estruturada pelas tecnologias de comunicação e de 

informação, é fundamental percebermos como o paradigma digital vem 

também influenciando as práticas curriculares na construção de novas formas 

de trabalhar e aprender no mundo contemporâneo. (SANTOS, 2004, p. 419) 

 

Tendo em conta todas essas transformações, segundo Santos (2004), a 

compartimentação dos conteúdos em disciplinas não atende às demandas de aprendizagem 

atuais, que exigem cada vez mais conhecimentos que sejam transdisciplinares e 

multirreferenciais. Conforme a autora, mediante os acontecimentos científicos no decorrer da 

história da ciência, torna-se imperativo pensar não só em transdisciplinaridade no âmbito das 

ciências, mas também na possibilidade de considerar como conhecimento válido outras 

referências, outros saberes. Nessa perspectiva, ela destaca outra abordagem epistemológica e 

metodológica: a multirreferencialidade, que contempla novos espaços de aprendizagens. Esta 

noção  

 

vai além dos limites do conceito de espaço/ lugar. Com a emergência da 

‘sociedade em rede’ novos espaços digitais e virtuais de aprendizagem vêm 

se estabelecendo a partir do acesso e do uso criativo das novas tecnologias da 

comunicação e da informação. Novas relações com o saber vão-se 

instituindo num processo híbrido entre o homem e a máquina, tecendo teias 

complexas de relacionamentos com o mundo. Para que a diversidade de 

linguagens, produções e experiências de vida sejam de fato contempladas de 

forma multirreferencializada, nos e pelos espaços de aprendizagem, os 
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saberes precisam ganhar visibilidade e mobilidade coletiva, ou seja, os 

sujeitos do conhecimento precisam ter sua alteridade reconhecida, sentindo- 

se implicados numa produção coletiva, dinâmica e interativa que rompa com 

os limites do tempo e do espaço geográfico. (SANTOS, 2004, p. 428) 

 

É nesse sentido que a autora sugere novas metáforas que busquem a construção do 

currículo que aperfeiçoe as teias de relações vividas pelos sujeitos. Santos (2004) corrobora a 

ideia de Deleuze e Guatarri (1995), ao destacar a possibilidade de romper com a linearidade 

do currículo por meio da metáfora do rizoma. A autora destaca, ainda, as principais 

características do modelo rizomático, proposto por Deleuze e Guatarri: o rizoma conecta um 

ponto qualquer a qualquer outro, dessa forma, viabiliza a dinâmica das redes, da cibercultura. 

Busca-se um currículo que compreenda a diversidade coletiva, a singularidade, que explore a 

dinâmica interativa das tecnologias digitais, suas interfaces, no intuito de propiciar novas 

formas de aprender. Implementar essas transformações curriculares, todavia, implica, segundo 

Santos (2004), Bonilla (2002) e Contreras (2002), que os sujeitos da ação curricular atuem de 

forma polivalente, tenham capacidade reflexiva, reconheçam “a diversidade, a incerteza e 

certeza, ordem e desordem, os acontecimentos, o caos dos processos de formação” (SANTOS, 

2004, p. 429). Sejam aprendentes tanto professores como educandos que estejam em formação 

contínua (BONILLA, 2002). 

 

3.6 Um novo perfil de professor 

 

Libâneo (1998) traz a discussão a respeito do lugar que o professor ocupa numa 

sociedade repleta de meios de comunicação e informação. Consoante o autor, são frequentes 

questionamentos sobre o papel do professor como algo fora de moda. A escola considerada de 

qualidade, por muitos pais, é a que ensina por meio de computadores, porque garante uma 

preparação para a inserção numa sociedade informacional. Contradizendo esses argumentos, 

ele afirma que: 

 

Ao contrário, pois, do que alguns pensam existe lugar para a escola na 

sociedade tecnológica e da informação, porque ela tem um papel que 

nenhuma outra instância cumpre. É verdade que essa escola precisa ser 

repensada. E um dos aspectos mais importantes a considerar é o de que a 

escola não detém sozinha o monopólio do saber. Há hoje um reconhecimento 

de que a educação acontece em muitos lugares, por meio de várias agências. 

Além da família, a educação ocorre nos meios de comunicação, nas 

empresas, nos clubes, nas academias de ginástica, nos sindicatos, na rua. As 

próprias cidades vão se transformando em agências educativas por meio de 
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iniciativas de participação da população na gestão de programas culturais, de 

organização dos espaços e equipamentos públicos. (LIBÂNEO, 1998, p. 11) 

 

Destarte, não é a escola que desaparece, mas as práticas de ensino-aprendizagem que 

devem ser inovadas. A escola deixa de ser um lugar de transmissão de conhecimento para 

atuar como um espaço para a formação do educando de forma integral. Deve favorecer a ele 

as condições necessárias para além de compreender o processo de busca e seleção de 

informações, ser ele, também, um construtor destas.  

Para Libâneo (1998) e Soares (2005), a presença do professor é algo essencial, uma 

vez que é ele que propiciará as intervenções necessárias para o desenvolvimento cognitivo e 

afetivo que permitirão ao educando atribuir significados às mensagens e informações, fazendo 

as conexões entre os conhecimentos científicos, acumulados durante a evolução do homem, e 

os conhecimentos culturais trazidos pelos alunos. Segundo Soares (2005, p. 13), 

 

Com a chegada dos computadores nas escolas, os professores, profissionais 

da educação, se deparam com um novo desafio em seu trabalho: não basta 

entender de informática para que o computador seja usado de modo eficaz 

no processo de ensino-aprendizagem; a forma como é utilizado em atividades 

pedagógicas é que pode ou não possibilitar processos de aprendizagem.  

 

Ressalta-se, no entanto, que a demanda é por um novo perfil de docente com práticas 

que se ajustem às novas exigências da sociedade, do conhecimento, do aluno, dos meios de 

comunicação. Babin e Kouloumdjiam (1989) corroboram essa ideia, quando argumentam que 

cabe ao professor propiciar ao educando um ambiente de aprendizagem desafiador com 

metodologias diversificadas. Um professor capaz de perceber as diferenças na forma de 

compreensão dos alunos, uma vez que fazem parte de uma nova cultura influenciada pelas 

tecnologias digitais. Assim, ter a habilidade para incorporar essas tecnologias às suas práticas. 

Deve refletir a respeito de seus usos no processo de ensino-aprendizagem e suas dimensões 

econômico-políticas e socioculturais, a fim de aprimorar suas práticas pedagógicas em busca 

de atender às novas demandas educacionais devido ao advento dessas tecnologias. É 

preciso, também, valorizar os alunos e professores, buscar a construção de um currículo que 

dê condições àqueles para compreenderem os problemas atuais graves. Arroyo (2008) 

argumenta que não basta elaborar parâmetros, planos, ou mesmo, abordar a história curricular 

de forma crítica, estabelecendo conexões com produção do conhecimento. É preciso que as 

inovações curriculares aconteçam de baixo para cima, ou seja, dentro das instituições de 

ensino, e não recaiam sobre elas normas e parâmetros totalmente alheios às situações reais 

vividas pelos sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. 
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4. DISCURSIVIDADE SOB A PERSPECTIVA BAKHTINIANA 

 

4.1 Ideologia  

 

A compreensão dos discursos dos sujeitos desta pesquisa tem como aporte teórico a 

análise discursiva de Bakhtin e seu círculo. Antes de abordar essa questão, é necessário 

compreender como a ideologia é considerada sob o olhar bakhtiniano, uma vez que ela 

perpassa toda a comunicação humana. Para que se entenda a ideologia na perspectiva 

bakhtiniana, é preciso esclarecer o que é signo, visto que, para Bakhtin (2006), não há 

ideologia sem signo.  

Todo símbolo carregado de ideologia é considerado um signo. Para Bakhtin (2006), 

qualquer palavra, gesto, ação, cor, som, produto podem ser transformados em signo. Para que 

isso aconteça é preciso que estejam impregnados de uma dada simbologia. O pão, por 

exemplo, pode ser apenas um produto, mas, ao ser celebrado nas cerimônias religiosas, torna-

se um símbolo de comunhão para os cristãos. Nesse sentido, além de fazer parte da realidade, 

o signo reflete e refrata outra realidade, que é exterior a ele. Para que sejam transformados em 

signos, é necessário, todavia, que estejam interligados às condições socioeconômicas de uma 

determinada sociedade. O signo, sob o olhar bakhtiniano, além da dupla materialidade, sua 

particularidade própria, no sentido físico, e a significação que adquire num determinado grupo 

social organizado, representa, ainda, uma posição valorativa, dependendo da realidade que 

representa. É nesse sentido que Bakhtin (2006) considera o signo como ideológico, pois “os 

pontos de vista, o lugar valorativo e a situação são sempre determinados sócio-

historicamente” (MIOTELLO, 2007, p. 170).  

Entendida essa questão do signo, parte-se para a compreensão de como a ideologia é 

vista por Bakhtin (2006) e seu círculo, que discordam da forma como esse conceito tinha sido 

considerado, até então, como: subjetivo/interiorizado, corrente de pensamento que 

considerava a ideologia como algo permanente na consciência individual humana; 

idealista/psicologizado, em que era entendido como uma ideia já dada, pronta, acabada, que se 

desenvolve no interior individual. Bakhtin, no entanto, considera ideologia como algo 

vinculado ao ato humano concreto. É nesse sentido que ele aproveita a ideia marxista de 

ideologia oficial para formar seu próprio conceito. Bakhtin questiona o fato de os marxistas 

considerarem a ideologia como uma “falsa consciência”, considerada, no sentido restrito, 

como um ocultamento que servia aos interesses da burguesia que, elevada à classe dominante, 

buscava ocultar qualquer possibilidade de igualdade entre as classes.  
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Bakhtin, aproveitando-se do conceito de ideologia oficial, acrescenta a ideologia do 

cotidiano e constitui seu conceito de ideologia. 

 

Ideologia oficial é entendida como relativamente dominante, procurando 

implantar uma concepção única de produção de mundo. Ideologia do 

cotidiano é considerada como a que brota, é constituída nos encontros 

casuais e fortuitos, no lugar do nascedouro sistemas de referência, na 

proximidade social com as condições de produção e reprodução da vida. 

(MIOTELLO, p. 168-169) 

 

Na óptica bakhtiniana, a consciência individual é, na verdade, constituída nas 

interações sociais, passa a existir com base nos signos. São os signos internalizados que 

formam a consciência. Sendo assim, sua lógica vincula-se à lógica da interação, da 

comunicação. Uma vez que a consciência é semiótica, ela se torna, também, ideológica, pois é 

constituída num emaranhado de vozes sociais que atendem a interesses diversos, dependendo 

do grupo social a que as pessoas fazem parte. É nesse sentido, também, que a palavra é 

considerada como “fenômeno ideológico por excelência”, uma vez que é, principalmente, por 

meio da interação verbal que acontece a comunicação.  

A palavra, como estrutura física, é neutra, podendo, dessa forma, ser utilizada com 

qualquer intencionalidade. É capaz de expressar qualquer função ideológica (estética, 

religiosa, científica, moral...). Para Bakhtin (2006), a palavra perpassa todas as relações 

sociais. Em vista disso, as palavras são constituídas por uma diversidade de fios ideológicos, o 

que a torna veículo ideológico a serviço de qualquer relação social. Assim, a linguagem é 

considerada como lugar mais claro e completo da materialização do fenômeno ideológico. As 

mudanças nas relações sociais são notadas nas palavras, que constituem um determinado 

grupo social. É por meio delas que são registradas as mudanças, por menores que sejam. Estas 

são produzidas e acumuladas no meio social, no qual, futuramente, engendrarão formas novas 

de ideologias.  

Bakhtin (2006) e seu círculo afirmam que são as relações de produção e a estrutura 

sociopolítica que configuram todas as interações verbais em todas as áreas: trabalho, política, 

criação ideológica. São nos atos de fala, constituídos com base nas formas e condições da 

comunicação verbal, que se encontram  

 

submersas todas as formas e aspectos da criação ideológica ininterrupta: as 

conversas de corredor, as trocas de opinião no teatro, no conserto, nas 

diferentes reuniões sociais, as trocas puramente fortuitas, o modo de reação 

verbal face as realidades da vida e aos acontecimentos do dia a dia, o 
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discurso interior e a consciência auto-referente, a regulamentação social, etc. 

(BAKHTIN, 2006, p. 41)  

  

Bakhtin (2006) entende a comunicação na vida cotidiana como rica e importante, uma 

vez que tem vínculo direto tanto com os processos de produção material da vida, no lugar da 

infraestrutura (realidade), quanto com as esferas das diversas ideologias especializadas e 

formalizadas, na superestrutura (realidade ideológica situada acima da base econômica).  

A linguagem na vida cotidiana, ao mesmo tempo que se encontra perpassada pelos 

sistemas ideológicos existentes, ela, também, vai influenciar e modificar as ideologias 

constituídas. É o que Bakhtin (2006) entende por ideologia do cotidiano: ela não absorve 

simplesmente a ideologia dominante, mas antes busca lutar contra ela, mediante uma 

organização social, um sindicato, com determinado fim, vai se infiltrando na ideologia oficial, 

modificando-se mutuamente. Não há uma relação entre dominante/dominado, mas uma luta 

de organizações que buscam defender seus pontos de vista. É nesse sentido que para Bakhtin 

(2006) e seu círculo, a ideologia representa uma tomada de posição. Por ideologia, 

Volochínov apud Miotello (2007, p. 169) entende que se trata de “todo o conjunto de reflexos 

e das interpretações da realidade social e natural que tem lugar no cérebro do homem e se 

expressa por meio de palavras [...] ou outras formas sígnicas”.  

 

4.2 Pressupostos bakhtinianos 

 

Para uma apreensão adequada das ideias bakhtinianas, esta subseção apresenta uma 

breve descrição a respeito dos pressupostos bakhtinianos que vão nortear esta pesquisa. 

Segundo Barros (2005), é importante destacar como Bakhtin considera a linguagem, o sujeito 

no processo comunicativo. A autora evidencia que a concepção de linguagem de Bakhtin é 

dialógica. Nesse sentido, todo entendimento de um texto, seja ele qual for, implica uma 

responsividade e um juízo de valor. O ouvinte ou o leitor, ao compreender uma significação 

linguística, apresenta uma atitude responsiva ativa: concorda ou discorda, complementa, 

adapta. A compreensão é carregada de resposta. Assim, inexiste uma compreensão passiva de 

significação, esta é apenas parte do processo de compreensão. Isso torna a leitura de uma obra 

algo social e individual, uma vez que, ao interagir como participante de um diálogo, o leitor o 

faz com base não só em suas percepções, mas em compreensões adquiridas num construto 

social. 
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Fiorin (2011) traz uma discussão a respeito dos estudos de Bakhtin e apresenta os 

principais conceitos bakhtinianos. A língua ao ser utilizada, em contextos comunicativos 

reais, dá-se de forma dialógica entre enunciados. Ao constituir seu discurso, o enunciador 

baseia-se em discursos alheios. São as relações de sentido estabelecidas entre discursos que 

caracterizam o dialogismo.  

Ele destaca que a linguagem tem papel central para Bakhtin, haja vista que só se tem 

acesso à realidade por meio dela. Dessa forma, o real apresenta-se sempre semioticamente, 

linguisticamente. Todo objeto está envolto em discursos, por isso, ao falar a respeito de 

qualquer objeto, faz-se não voltado para a realidade em si, mas para os discursos que o 

circundam. Toda palavra dialoga com outras. Ao proferir uma palavra, não se enuncia apenas 

um dado da realidade. Dependendo da forma como é dita, ela pode expressar diferentes 

discursos. Segundo Bakhtin, não são as unidades de língua que são dialógicas, mas os 

enunciados. Fiorin (2011) traça um paralelo no sentido de esclarecer melhor o que são 

unidades da língua e enunciados. O Quadro 1 apresenta uma síntese referente a essa 

discussão. 

 

Quadro 1 - O que diferencia os enunciados das unidades da língua 

Unidades da língua Enunciados 

- sons, as palavras, as orações; - unidades reais de comunicação; 

- são repetitivas; - são acontecimentos únicos; 

- as relações são semânticas, lógicas; - não existem fora das relações dialógicas; 

- não pertencem a ninguém; - têm autor; 

- são completas, mas não têm acabamentos que 

permitem respostas; 

- são réplicas, têm acabamento específico que 

permite uma resposta; 

- não são dirigidos a ninguém; - têm um destinatário; 

- são neutras; - carregam emoções, juízos de valor, paixões; 

revelam uma posição; 

- têm significação. - têm sentidos, são sempre dialógicos. 

Fonte: FIORIN, 2011. 

 

Como se observa, Fiorin (2011) deixa claro que Bakhtin não nega a existência da 

língua, todavia mostra que a fonologia, a morfologia e a sintaxe não explicam o 

funcionamento real da linguagem. Diante disso, é que ele propõe a translinguística, teoria 

que tem como objeto o estudo dos enunciados, o exame das relações dialógicas, seus aspectos 

e formas, suas tipologias. Com isso, Bakhtin tinha em mente que a linguagem fosse analisada 

em seu funcionamento real. Para ele, não basta conhecer as unidades da língua, é necessário 

apreender seu sentido, o que só é possível por meio da percepção de suas relações dialógicas. 
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Segundo ele, estas relações, constitutivas dos enunciados, só podem ser entendidas mediante 

essas duas análises, linguística e translinguística. Ressalta, ainda, que estas não podem fundir-

se, mas complementar uma a outra. Afinal, não se pode desconsiderar a estrutura onde se 

assenta os enunciados. 

Bakhtin, consoante Fiorin (2010), não vai buscar categorias em outra teoria para 

elaborar as análises, ele trabalha com as próprias categorias desenvolvidas em suas obras, que 

são resultantes do processo dialético (as contradições, as convergências, as divergências, as 

ressignificações, as retomadas, as afirmações, as negações e as hibridizações). Assim,  

 

numa análise translinguística, é preciso analisar as significações, para, a 

partir daí, examinar as relações com o que está fora dele. Isso significa, de 

um lado, que o texto é uma estrutura, no sentido de que ele é um todo 

organizado de sentido, que é composto com procedimentos linguísticos 

próprios. Com efeito, ele não é uma grande frase nem um amontoado de 

frases, mas se constitui com processos específicos de composição. Sem 

perceber esses procedimentos, não se pode(m) alcançar seu(s) sentido(s). 

(FIORIN, 2010, p. 34-35) 

 

Uma vez que não se tem acesso direto à realidade, pois essa relação é sempre mediada 

pela linguagem, os discursos são construídos com base em outros discursos. Seus sentidos são 

conseguidos numa interação sócio-histórica. Dessa forma, a análise discursiva de Bakhtin, 

segundo Fiorin (2010), busca compreender a historicidade dos discursos. Esse autor ressalta, 

ainda, que essa historicidade dá-se de duas formas: primeiro, nas citações e referências 

explícitas a acontecimentos históricos; segundo, a compreensão das características históricas 

só é possível quando se compreende os discursos presentes. Tendo em vista que todo discurso 

é constituído com base em outro, é sempre uma resposta a outros discursos, são, portanto, 

heterogêneos.  

 

4.3 Dialogismo 

 

O conceito de dialogismo tem sido utilizado, muitas vezes, segundo os estudiosos de 

Bakhtin, como sinônimo de diálogo. Esse uso, na verdade, causa certa confusão, impedindo 

que se tenha uma noção mais ampla do termo. Todo diálogo implica dialogismo, mas este não 

se limita àquele. Segundo Sobral (2009), dialogismo expande-se ao passado, presente e ao 

futuro. Não há sentidos estáveis, acabados, mas sentidos que são ressignificados, renovados e 

usados em novos contextos. Segundo a autora, tendo em vista que a linguagem tem seus 

sentidos produzidos nas diversas situações concretas comunicativas, há uma constante 
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negociação e regulamentação dos sentidos. Isso porque pessoas diferentes, em ocasiões 

diferentes, produzem discursos únicos, diferenciados, com base em determinada intenção 

comunicativa. Um discurso não pode ser tomado isoladamente de seu contexto e vice-versa. O 

sentido é construído nessa junção que envolve os aspectos: o produto e o seu processo de 

produção, circulação e recepção por outros sujeitos.  

Bakhtin (2011) considera o dialogismo como a base constitutiva não só da linguagem, 

da construção dos sentidos discursivos, mas também do próprio Ser. Sobral (2009) apresenta 

os três planos distintos que o dialogismo envolve: o primeiro considera o dialogismo como a 

condição essencial do ser e agir das pessoas, estas só existem na relação com o outro; o 

segundo refere-se à produção de enunciados/discursos, a linguagem é adquirida nas 

interações, nas situações comunicativas a que as pessoas são expostas, não nos dicionários e 

gramáticas, ou seja, o sentido é dado pelos diálogos existentes entre discursos passados, 

presentes e futuros; o terceiro busca esclarecer que o dialogismo envolve o diálogo, mas não 

se restringe a ele. Enfatiza, ainda, que a inexistência de marcações textuais típicas dos 

diálogos não implica sua falta, toda palavra, todo discurso é uma espécie de campo de batalha, 

onde coexistem a presença do outro e seus diversos discursos.  

  

4.4 Enunciado concreto e discurso  

 

Toda essa discussão exige um esclarecimento maior a respeito dos conceitos de 

enunciação, enunciado e discursos. Enunciados são acontecimentos únicos. Para serem 

considerados enunciados, os textos precisam: apresentar uma intenção e executá-la; ter 

autoria; apresentar um caráter concreto; implicar uma alternância entre sujeitos falantes; ter 

um acabamento; apresentar uma situação comum, em que locutor e interlocutor compartilhem 

os conhecimentos concernentes a essa situação. É o conhecimento a respeito dessas 

considerações que vai possibilitar a avaliação das informações apresentadas. Sobral (2009) 

destaca que enunciado e frase são diferentes. A frase é a unidade do sistema linguístico, é a 

base de estrutura física dos enunciados. Não tem dono, pode ser utilizada por qualquer pessoa, 

uma mesma frase pode representar vários enunciados, dependendo da intenção comunicativa, 

do entendimento do interlocutor. Em relação aos enunciados, a autora afirma que 

 

Todo enunciado pressupõe a enunciação de um enunciado, aquele que o 

produz, bem como um enunciatário, alguém a quem essa enunciação é 

dirigida, e tanto o enunciador como o enunciatário são sujeitos. Não há 

enunciação sem enunciado, nem enunciado sem enunciação. O sentido é 
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produzido entre sujeitos, nas relações entre esses sujeitos, é produto de um 

processo que nasce na e da relação entre enunciador e enunciatário, criando 

uma realidade segunda, uma realidade de discurso que não altera o mundo 

material, mas também não é um reflexo objetivo dele. (SOBRAL, 2009, p. 

95) 

 

Sobral (2009) esclarece, assim, a diferença entre os termos: enunciação, enunciado e 

discurso. Enunciação é entendida como a ação de produzir enunciados: apresenta um 

determinado objetivo, é sempre dirigida a alguém. Enunciado diz respeito à unidade 

comunicativa, ao uso real da língua, podendo apresentar-se com diferentes significados que 

vão depender do autor, de sua intencionalidade, dos seus interlocutores, do lugar, do 

momento. É constituído pelo dito, que corresponde à significação das palavras, parte visível 

do enunciado, e pelo presumido, que se refere ao tema, à parte do não visível. Segundo a 

autora, é esta que caracteriza o enunciado, que o conecta a sua situação, podendo torná-lo 

compreensível ou não. A autora refere-se ao discurso como “uma unidade de produção de 

sentido que é parte das práticas simbólicas de sujeitos concretos e articulados dialogicamente 

às suas condições de produção, bem como vinculada constitutivamente com outros discursos” 

(SOBRAL, 2009, p. 101). O discurso corresponde, dessa forma, à convergência entre um 

acontecimento simbólico e seu cenário.  

Fiorin (2011) salienta que o fato de os enunciados serem acontecimentos únicos pode 

gerar indagações a respeito de como estes podem ser objeto da ciência, uma vez que esta se 

funda na repetibilidade. E reitera que Bakhtin, depois de muitos estudos sobre a epistemologia 

das ciências humanas, conclui que, em seu ponto de partida, estas operam sempre sobre 

singularidades e só depois fazem generalizações sobre a forma específica e a função dos 

objetos singulares. 

 

4.5 Significação e tema 

 

Segundo Cereja (2007), os pesquisadores que buscam uma análise voltada para a 

construção de uma semântica de base enunciativa devem tomar os conceitos de significação e 

tema como referências para essa análise. O Círculo de Bakhtin considera o signo não apenas 

em seus aspectos linguísticos estruturais, mas em seus aspectos ideológicos. O tópico é tão 

importante quanto o falante e o interlocutor. Assim, Cereja (2007, p. 218) esclarece que  

 

A significação está para o signo linguístico, assim como o tema está para o 

signo ideológico. As indicações de sentidos dicionarizadas constituem 
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exemplos claros de significação, de sentidos potenciais disponíveis na língua 

para diferentes locutores, em diferentes situações. Contudo os sentidos do 

signo ou do enunciado, isto é, o seu tema, só pode ser tomado se levar em 

conta o enunciado concreto, isto é, além dos elementos 

linguísticos/enunciativos (palavras, escolhas sintáticas e fonéticas, entonação 

etc.) também os elementos que fazem parte da situação extraverbal: 

identidade dos interlocutores, finalidade da enunciação, momento histórico, 

ideologia, discursos que circulam nas enunciações, nos enunciados 

concretos.  

 

O autor enfatiza que, na perspectiva bakhtiniana, não se fala em produção e construção 

de sentidos sem que a significação e o tema sejam levados em consideração.  

 

4.6 Cronotopo e exotopia 

 

O trabalho do autor-criador, neste caso do pesquisador, consiste, segundo Amorim 

(2006, p. 96) em dois movimentos. “Primeiro, o de tentar captar o olhar do outro, de tentar 

entender o que o outro olha, como o outro vê. Segundo, de retornar ao seu lugar, que é 

necessariamente exterior à vivência do outro, para sintetizar ou totalizar o que vê, de acordo 

com seus valores, sua perspectiva, sua problemática”. A autora acentua que Bakhtin considera 

as Ciências Humanas como ciências do texto, uma vez que o homem apresenta-se como um 

ser falante e produtor de textos. Nesse sentido, Amorim (2006, p. 98) destaca que 

“Pesquisador e sujeito pesquisado são ambos produtores de texto, o que confere às Ciências 

Humanas um caráter dialógico”. Deve-se, por conseguinte, observar o caráter arquitetônico do 

enunciado, no intuito de garantir que todos os elementos necessários à compreensão 

discursiva estejam claros, contribuindo para a construção dos sentidos do discurso. O 

pesquisador deve, portanto, de acordo com a autora  

 

restituir as condições de enunciação e de circulação que lhe conferem as 

múltiplas possibilidades de sentido. Mas o texto do pesquisado não pode 

fazer desaparecer o texto do pesquisador, como se este se eximisse de 

qualquer afirmação que se distinga do que diz o pesquisado. (AMORIM, 

2006, p. 98) 

 

Na pesquisa, não deve ser feita nenhuma fusão dos pontos de vista de pesquisador e 

pesquisado. Essa fusão contraria o caráter dialógico próprio do discurso, deve-se, manter esse 

diálogo, mostrando suas singularidades e tensões. É importante ressaltar que a linguagem não é 

neutra, uma vez que é fruto de uma relação semiótica. Sendo assim, cabe ao pesquisador intervir 

de forma exteriorizada, exotópica, o que é possível por meio de sua problemática, suas teorias, 
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seus valores, seu contexto sócio-histórico, no intuito de revelar do sujeito algo que não consegue 

ver sem o outro.  

Para Amorim (2006), a exotopia é concebida como uma espécie de motor mais potente 

da compreensão. A autora enfatiza que uma cultura estrangeira se revela por meio do olhar de 

outra cultura, mas nunca se revela na íntegra, pois sempre haverá novas interpretações com base 

na diversidade de culturas presentes no mundo. Perante uma cultura estrangeira, são feitas 

indagações que não poderiam ser feitas por ela mesma. Buscam-se, assim, respostas para 

indagações que são exteriores a ela, mas que só podem ser dadas por ela. Sendo assim, a cultura 

estrangeira responde mostrando-se, apresentando suas particularidades, seus sentidos novos. 

Amorim (2006) afirma que o valor do conceito de exotopia para a pesquisa é confirmado pelo 

modo como Bakhtin analisa o trabalho de compreensão do texto do outro. É fundamental que se 

compreenda a obra sob o olhar do próprio autor, dentro dos limites da própria compreensão. A 

autora realça que isso é uma tarefa complicada, que exige muito esforço e diversidade de 

materiais. É necessário, ainda, situar a obra em seu contexto temporal e cultural. O conceito de 

exotopia está vinculado ao enquadramento num espaço, embora designe uma relação temporal, 

quando se refere a obras de outras épocas. É exatamente o espaço  

 

a dimensão que permite fixar, inscrever o movimento ou, dito de outra 

forma, a dimensão em que o movimento pode se escrever e deixar suas 

marcas. A fixação é o resultado de todo trabalho de objetivação, seja 

científico ou artístico, pois esse trabalho distingue dois sujeitos e duplica 

seus respectivos lugares: o daquele que vive no instante e no puro devir e o 

daquele que lhe empresta um suplemento de visão por estar justamente de 

fora. (AMORIM, 2006, p. 101) 

 

A posição exotópica do pesquisador não corresponde seu desligamento do tempo e dos 

acontecimentos da pesquisa. Pelo contrário, ele deixa que a pesquisa fale por meio de seus 

pesquisados, da problemática, das teorias que fundamentam o trabalho em questão. O fato de 

o pesquisador estar pesquisando determinado assunto já condiz com seu afastamento, uma vez 

que esse já é outro acontecimento: o pensar a pesquisa.  

 

Nesse acontecimento, o autor ocupa um lugar singular e único que o 

constrange a se responsabilizar, face ao outro, pelo seu pensamento. Ao 

assinar seu pensamento ou sua obra, o autor a torna não-indiferente: dota-lhe 

de valor no contexto. Interessante notar que o acabamento daquilo que é por 

natureza inacabado, a objetivação e o excedente de visão, acessíveis somente 

por exotopia, são os mesmos elementos que constituem o estilo do autor. 

(AMORIM, 2006, p. 101) 
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Desse modo, a autora afirma que há uma tensão referente à localização, aos lugares 

ocupados pelo sujeito que vive a situação e vê com o olhar próprio de quem conviveu e o 

olhar do estrangeiro, aquele que olha de fora, como alguém que não vivenciou determinada 

situação e, mesmo assim, busca desvelar o que vê com base na alteridade, no olhar do outro. 

“Toda criação estética ou de pesquisa implica sempre um movimento duplo: o de tentar 

enxergar com os olhos do outro e o de retornar à sua exterioridade para fazer intervir seu 

próprio olhar: sua posição singular e única num dado contexto e os valores que ali afirma” 

(AMORIM, 2006, p. 102). 

No que concerne ao conceito de cronotopo, Bakhtin, conforme Fiorin (2011), vai 

buscá-lo nas áreas exatas, matemática e física. Ele estabelece com esse termo uma relação 

tempo-espacial que indica movimento, transformação. Em exotopia, há uma prevalência do 

espaço sobre o tempo. Em cronotopo, essa relação dá-se de forma inversa, o tempo recebe 

mais destaque. A concepção de tempo, em Bakhtin, relaciona-se à constituição do Ser, do 

próprio homem em cada fase, época vivida. Dessa forma, para entender a articulação do 

homem com o espaço, formando uma unidade, é preciso que se considere o tempo. É o tempo 

que vai demonstrar essa historicidade presente na constituição do Ser.  
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5. METODOLOGIA 

 

5.1 Caracterização da pesquisa 

 

Ao elaborar um projeto de pesquisa, conforme Creswell (2007), é preciso que o 

pesquisador leve em consideração três aspectos fundamentais: as alegações feitas, sua 

perspectiva teórica; as estratégias de investigação; os métodos de produção e análise dos 

dados. São essas questões que possibilitarão ao pesquisador escolher entre as abordagens, 

qualitativa, quantitativa e mista, a que melhor atende aos objetivos pretendidos.  

Segundo Creswell (2007), a pesquisa qualitativa envolve alegações de caráter 

perceptivo-construtivo. É uma abordagem que busca entender os significados, os sentidos 

gerados a partir das experiências individuais. Visa, ainda, à compreensão sócio-histórica no 

intuito de desenvolver uma teoria, uma perspectiva. Para isso, são utilizadas estratégias como 

narrativas, entrevistas, observação participante. Chizzotti (2006) enfatiza que, na abordagem 

qualitativa, a realidade é vista como fluente e contraditória, os processos investigativos estão 

vinculados ao contexto, ao pesquisador, bem como às suas concepções, posições valorativas, 

metas e objetivos. A autora frisa que, nessa abordagem, fazendo uso de quantificações ou não, 

o que se busca é interpretar o sentido dos acontecimentos alicerçado no significado atribuído 

pelas pessoas aos seus atos e falas. Logo, “os instrumentos necessários para se atingir o 

conhecimento devem estar nos meios de coletar informações vividas pelos atores humanos 

dos fatos e qualquer paradigma deve recorrer à intuição humana e a inferência interpretativa” 

(CHIZZOTTI, 2006, p. 28). Minayo (2009, p. 21) destaca que a pesquisa qualitativa “trabalha 

com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das 

atitudes”. Esta autora avulta que esses fenômenos são considerados como parte da realidade 

social, uma vez que o ser humano distingue-se pelo seu jeito de agir e, principalmente, pelo 

fato de refletir sobre o que faz e interpretar suas ações com base no contexto compartilhado 

com o outro. Enfatiza, ainda, que o objeto da pesquisa qualitativa implica o estudo da 

produção humana, suas relações, intencionalidades e representações. Destarte, Minayo (2009) 

afirma que esses não são aspectos que possam ser quantificados, mas sim compreendidos. 

Para tanto, não só os resultados de determinados atos humanos, mas também seus processos 

devem ser levados em consideração. Esta autora ressalta a importância de tratar o objeto de 

pesquisa sempre de forma contextualizada e tendo em vista sua especificidade, singularidade, 

complexidade. Minayo (2009) compreende as abordagens quantitativa e qualitativa não como 

uma oposição hierárquica, mas como algo advindo da necessidade, da natureza da pesquisa. 
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Para ela, alguns dados quantitativos podem, dependendo da situação, contribuir para 

enriquecer uma interpretação dentro da abordagem qualitativa.  

Em termos práticos, Minayo (2009) compreende a pesquisa qualitativa como um 

processo que envolve uma fase exploratória, o trabalho de campo, a análise e a compreensão 

dos dados. Na fase exploratória, ressalta-se a importância de pensar o projeto de forma que ele 

apresente todos os procedimentos necessários ao trabalho de campo: delimitação adequada do 

objeto, arcabouço teórico-metodológico adequado à discussão pretendida. A autora destaca o 

trabalho de campo como a parte central desse processo, é nesta fase que se “realiza um 

momento relacional e prático de fundamental importância exploratória, de confirmação e 

refutação de hipóteses e de construção de teoria” (MINAYO 2009, p. 26). Ela enfatiza que os 

instrumentos devem ser pensados de forma a possibilitar que o pesquisador tenha condições 

de produzir os dados necessários para a compreensão da problemática proposta. A terceira 

etapa refere-se à análise dos dados, a articulação destes com as teorias que fundamentaram 

todo o processo de pesquisa e com as demandas de leituras advindas desse processo de 

produção dos dados. A autora subdivide essa fase em três momentos: ordenação dos dados, 

classificação e análise. Minayo (2009) evidencia que essa é apenas uma divisão prática para 

que se possa compreender melhor como se dá o processo de pesquisa dentro da abordagem 

qualitativa, todavia ressalta que o círculo de pesquisa não se apresenta de forma fechada, uma 

vez que, ao produzir conhecimentos, novas indagações demandam mais estudos. As etapas, na 

pesquisa qualitativa, não são estanques, pois constituem planos que se complementam.  

Em referência à abordagem quantitativa, Creswell (2007) declara que esta se volta 

para as alegações pós-positivistas, visa compreender as relações entre causa e efeito, 

variáveis, hipóteses e questões que envolvem a mensuração de resultados, a observação e 

testes de teorias. As estratégias de investigação mais utilizadas são os experimentos, 

levantamentos. Os instrumentos de produção de dados buscam produzir informações 

estatísticas. Chizzotti (2006) reitera que, na pesquisa quantitativa, há o predomínio da 

objetividade, os dados são mensuráveis. Assim, os instrumentos de medidas tornam-se 

essenciais. O autor reforça que esse tipo é mais utilizado nas ciências naturais, que 

consideram a matemática e a lógica indutiva como conhecimentos certos.  

No que se refere à abordagem mista, Creswell (2007, p. 35) a compreende como 

 

[...] aquela em que o pesquisador tende a basear as alegações de 

conhecimento em elementos pragmáticos (por exemplo, orientado para 

consequência, centrado no problema e pluralista). Essa técnica emprega 

estratégias de investigação que envolvem coleta de dados simultânea ou 

sequencial para melhor entender os problemas de pesquisa. A coleta de 
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dados também envolve a obtenção tanto de informações numéricas (por 

exemplo, em instrumentos) como de informações de texto (por exemplo, em 

entrevistas), de forma que o banco de dados final represente tanto 

informações quantitativas como qualitativas.  
 

Tendo em vista o avanço tecnológico e as suas influências relacionadas à educação, é 

inegável a importância da utilização das tecnologias digitais nas práticas pedagógicas. É 

nesse sentido que se busca, com o desenvolvimento desta pesquisa, compreender os usos e 

os discursos que permeiam as práticas docentes no Curso Técnico em Informática para 

Internet Integrado ao Ensino Médio do IFNMG – Campus Januária. Para que seja possível a 

compreensão dessa problemática, esta pesquisa apresenta uma abordagem mista 

concomitante, que, segundo Creswell (2007), utiliza-se de técnicas quantitativas e 

qualitativas. É importante salientar que, entre essas técnicas, há, nesta pesquisa, uma 

tendência maior para a natureza qualitativa. Essa escolha justificou-se pelo fato de buscar 

compreender melhor a problemática abordada ao convergir dados quantitativos e qualitativos. 

Nessa seara, fundamentado pelos posicionamentos de Creswell (2007), Chizzotti (2006) e de 

Minayo (2009), este estudo envolveu a utilização de dados estatísticos para mapear e 

contextualizar as informações referentes aos sujeitos de pesquisa e aos seus contextos. Esses 

dados utilizados não visam apresentar uma teoria e testar sua eficácia, mas apenas contribuir 

para a contextualização dos sujeitos envolvidos, mostrar as condições em que se encontram, 

no intuito de ir ao encontro do que exige a análise discursiva bakhtiniana: os discursos só 

podem ser analisados dentro de um contexto concreto.  

Tendo em consideração a historicidade dos discursos, esta pesquisa apresenta uma 

perspectiva sócio-histórica fundamentada em algumas das contribuições da teoria enunciativa 

da linguagem de Bakhtin e na teoria sociointeracionista de Vygotsky para a compreensão do 

processo de ensino-aprendizagem mediado pelas tecnologias digitais, consideradas, pelos 

teóricos que dão sustentação a esta pesquisa, como tecnologias de linguagens capazes de 

potencializar as práticas pedagógicas. Nessa linha de pensamento, é necessário considerar as 

vozes que permeiam os discursos dos teóricos que fundamentam esta investigação, bem como 

dos interlocutores (pesquisador e pesquisados). Segundo Freitas (1996), na óptica 

vygotskyana, o que torna o homem humano não são as características inatas, nem os 

resultados de reflexos externos, mas a interação que se dá entre sujeitos em seu meio 

sociocultural. Nesse sentido, a autora destaca que, para Vygotsky, a constituição humana é 

fruto dessa relação dialética: ao transformar o meio social, o homem, também, é transformado. 

Uma vez que a relação entre sujeitos e seu meio social dá-se pela linguagem, tanto Bakhtin 
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quanto Vygotsky consideram-na como signo mediador por excelência. É por meio dela que se 

tem acesso à cultura humana. Não há uma relação direta com a realidade.  

Freitas (2007), abordando a teoria enunciativa de Bakhtin, ressalta que ele compreende a 

pesquisa como uma relação dialógica, atribuindo, portanto, uma importância crucial à interação. 

Uma vez que o sujeito só pode ser visto tendo em consideração seu contexto histórico-social, a 

pesquisa dá-se como um entrelaçar de vozes que permeiam os textos e seus contextos. Para 

Bakhtin, a pesquisa em Ciências Humanas envolve uma relação entre sujeitos. Freitas corrobora 

essa ideia ao afirmar que as pesquisas na perspectiva sócio-histórica compreende “uma relação 

entre sujeitos possibilitada pela linguagem” (FREITAS 2007, p. 29). 

 

5.2 Participantes da pesquisa 

 

Esta pesquisa tem como participantes: os professores do Curso Técnico em 

Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio, do Instituto Federal do Norte de Minas 

– Campus Januária, que atuam nos dois terceiros anos, totalizando um número de 10 

professores; 10 (dez) alunos, na faixa etária de dezessete a dezoito anos, das referidas turmas, 

selecionados aleatoriamente. Acentua-se que adesão a esta pesquisa aconteceu de forma 

voluntária, no momento em que aceitaram o convite para participar desta pesquisa, os 

participantes assinaram um termo consentindo sua participação. Ressalta-se que a identidade 

dos participantes foi mantida em sigilo. Dessa forma, em vez de criar um pseudônimo para os 

pesquisados, optou-se por enumerar os sujeitos mantendo o nome de sua categoria (Professor 

1; Professor 2... / Aluno 1; Aluno 2...). Para tornar claras e menos cansativas as descrições 

relacionadas a esse aspecto, todas as vezes que for preciso mencionar a identificação dos 

sujeitos, isso será feito utilizando-se de códigos. Para os professores, foi estabelecido o código 

P1 (Professor 1), P2 (Professor 2), P3 (Professor 3), P4 (Professor 4), P5 (Professor 5), P6 

(Professor 6), P7 (Professor 7), P8 (Professor 8), P9 (Professor 9), P10 (Professor 10). Para os 

alunos, foi estabelecido o código A1 (Aluno 1), A2 (Aluno 2), A3 (Aluno 3), A4 (Aluno 4), 

A5 (Aluno 5), A6 (Aluno 6), A7 (Aluno 7), A8 (Aluno 8), A9 (Aluno 9), A10 (Aluno 10).  

 

 

 

5.3 Produção de dados 

 

A produção dos dados foi feita de forma a não se preocupar apenas com a pesquisa, 

mas com o respeito ao participante. Em primeiro lugar, foi apresentado o projeto de pesquisa 

aos sujeitos. Em seguida, a pesquisadora acompanhou o desenvolvimento de algumas 
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práticas de ensino-aprendizagem nas turmas selecionadas, nos grupos nas redes sociais, e 

analisou a base curricular do curso Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino 

Médio. 

 

5.4 Instrumentos da Pesquisa 

 

Tendo em vista que se trata de uma pesquisa com abordagem mista, segundo 

Creswell (2007), é preciso que os instrumentos utilizados para a produção dos dados 

sejam selecionados de forma a contemplar as duas abordagens, quantitativa e 

qualitativa. No intuito de garantir a compreensão fidedigna na análise dos dados e atender 

aos objetivos propostos, foram utilizados mais de um instrumento de produção de informação: 

a entrevista semiestruturada, a observação participante e o questionário misto, versão digital.  

Minayo (2009) aponta que a entrevista e a observação são os instrumentos, as 

estratégias, mais adequados para a produção de dados na abordagem qualitativa. Nesta 

pesquisa, optou-se pela entrevista semiestruturada, uma vez que permite uma maior 

interação entre entrevistador e entrevistado. Lüdke e André (1986, p. 34) afirmam que essa 

modalidade apresenta uma vantagem sobre os outros tipos, “é que ela permite a captação 

imediata e corrente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de informante e 

sobre os mais variados tópicos”. Minayo (2009) argumenta que, ao fazer a entrevista, o 

entrevistador deve considerar o contexto de sua produção e o mais viável é que a observação 

participante dê continuidade a esse processo investigativo.  

Considerada, por Minayo (2009), como uma estratégia primordial para o trabalho de 

campo, a observação participante oportuniza ao pesquisador observar uma determinada 

situação social com o interesse de produzir dados para a realização de um trabalho científico. 

Por conseguinte, o pesquisador envolve-se diretamente com os seus interlocutores à medida 

que participa do cotidiano deles, com a intenção de compreender melhor o contexto da 

pesquisa. Posto isso, ele passa a modificá-lo e, simultaneamente, é, também, modificado. 

 

A filosofia que fundamenta a observação participante é a necessidade que 

todo pesquisador social tem de relativizar o espaço social de onde provém, 

aprendendo a se colocar no lugar do outro. A proximidade com os 

interlocutores longe de ser um incoveniente, é uma virtude necessaria. 

(MINAYO, 2009, p. 70) 

 

Por meio da observação participante, podem-se perceber aspectos que, muitas vezes, 

são camuflados nas entrevistas ou questionários; possíveis contradições referentes às práticas 
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vividas. O diário de campo é qualquer suporte que possibilita anotações informais a respeito 

do que foi observado, vivenciado durante as observações. O pesquisador deve tê-lo sempre à 

disposição para anotações e análises.  

O questionário é um instrumento constituído por uma série de perguntas que podem 

ser fechadas, abertas e de múltipla escolha, a serem respondidas sem a presença do 

pesquisador (MARCONI; LAKATOS, 2003). Esses autores indicam que o questionário deve 

ser claro e não muito extenso. Destacam, ainda, algumas vantagens desse instrumento: 

abrangência simultânea a um maior número de pessoas e área geográfica mais ampla; 

respostas mais rápidas e precisas devido ao anonimato e ao fato de poder escolher o melhor 

momento para responder. Com o objetivo de possibilitar mais informações sobre o assunto, 

utilizou-se o questionário “misto”, versão digital: a combinação de respostas de múltipla 

escolha com as abertas.  

A inclusão do questionário, além das vantagens mencionadas, justificou-se em função 

de alguns pormenores que dificultavam a realização da entrevista com os docentes, como: 

incompatibilidade de horários entre esses sujeitos e a pesquisadora, dado que esta não foi 

afastada de suas funções; dificuldade de acesso aos docentes, pois alguns trabalham no 

IFNMG – Campus Januária e retornam para as suas residências em outras cidades próximas; 

outros saem da escola, após as aulas, de forma apressada para buscarem seus filhos na escola. 

Em vista disso, para que os docentes tivessem mais disponibilidade e tranquilidade para 

responderem à pesquisa, o questionário misto foi considerado mais pertinente, pois apresenta 

as questões abertas que se referem diretamente à problemática de pesquisa. O anonimato é 

outro fator que contribui para que o docente sinta-se mais livre para expor suas ideias e 

práticas sem o constrangimento do olhar do outro sobre si, o que poderia levá-lo a omissões, a 

um mascaramento das respostas. Assim, em casa, no seu tempo livre, têm-se mais condições 

de responder sem pressões causadas pela presença do outro e pelo receio de sentir-se avaliado.  

 

5.5 O método de análise dos dados 

 

Esta subseção visa apresentar o método utilizado para a análise dos dados, desta 

pesquisa, produzidos por meio das entrevistas com os alunos; questionários aplicados aos 

professores; análise das publicações on-line nas redes sociais, Facebook e WhatsApp; 

publicações em canais no YouTube e observações em sala de aula. Considerando que se trata 

de uma pesquisa voltada especificamente para o uso de tecnologias digitais nas práticas 

pedagógicas, uma vez que essas tecnologias apresentam diversas interfaces comunicativas, a 
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Análise do Discurso de Bakhtin foi escolhida por se voltar exatamente para o estudo das 

unidades comunicativas da língua, os enunciados.  

Com base nos estudos a respeito das obras de Bakhtin e do Círculo de Bakhtin, bem 

como de demais autores que discutem seus textos, observa-se que Bakhtin não teve a 

preocupação de estabelecer caminhos metodológicos para uma análise formal, sistematizada, 

fixa, fechada em si mesma. Seus estudos, todavia, apresentam uma nova concepção discursiva 

que atribui à linguagem um papel essencial na construção dos sentidos dos enunciados. Sua 

preocupação era encontrar novos meios capazes de tornar compreensível a linguagem em seu 

processo vivo, concreto. Algo que não pode ser explicado pela linguística, uma vez que seu 

objeto são as unidades da língua, sua estrutura física e estanque. Bakhtin (2006), entretanto, 

não desconsidera essa estrutura, muito menos a linguística, pelo contrário, considera-as como 

base para a análise das unidades reais comunicativas, os enunciados. Com relação aos 

conceitos bakhtinianos, estes não são dados a priori e em seguida buscados num texto, numa 

obra. Ao contrário disso, ao final da leitura, no processo de leitura é que são observados a 

existência destes dentro das comunicações reais. São esses conceitos que vão direcionar a 

análise dos dados desta pesquisa. 

Como nenhum discurso pode ser analisado fora de seu contexto, o ambiente da 

pesquisa, o IFNMG – Campus Januária, é considerado um elemento importante na análise 

dialógica dos dados, visto que, para Bakhtin, “A linguagem é concebida de um ponto de vista 

histórico, cultural e social que inclui, para efeito de compensação e análise, a comunicação 

efetiva e os sujeitos e discursos nela envolvidos” (BRAIT, 2007, p. 65). Isso implica 

considerar que as atividades intelectuais e acadêmicas são permeadas por idiossincrasias 

próprias de um determinado contexto ou instituição. 

Nessa linha de pensamento, O IFNMG – Campus Januária é considerado como espaço 

de atividade histórica, ideológica e dialógica, em que docentes e alunos pesquisados, docentes 

que atuam no terceiro ano do Curso técnico de Informática Integrado ao Ensino Médio e seus 

respectivos alunos (selecionados para participarem desta pesquisa), ocupam um lugar único 

no mundo, mas interligado. Os sentidos dos seus discursos são formados com base nesse 

contexto. A inserção do espaço e do tempo, na concepção bakhtiniana, é essencial para o 

entendimento desses discursos, que só podem ser compreendidos dentro dessa relação espaço-

temporal, ou seja, levando em conta essa instituição, suas idiossincrasias, ideologias e 

propostas educacionais.  

É necessário, ainda, considerar o conhecimento e a compreensão comum da situação 

por parte desses interlocutores, que se pode resumir no fato de que o uso de tecnologias 
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digitais nas práticas pedagógicas tem implicações diversas, dependendo desses usos e de 

como são inseridas no ambiente escolar. Tendo em conta que todo ato está revestido de um 

caráter axiológico, a compreensão a respeito desses usos requer um estudo relacionado às suas 

reais contribuições para o desenvolvimento significativo do ensino-aprendizagem, mediado 

pelas tecnologias digitais. Os enunciados, considerados dentro desses aspectos, são tidos 

como enunciados concretos, situados e atuantes. São as posições valorativas que movem o 

universo das práticas discursivas. “Todo ato cultural se move numa atmosfera axiológica 

intensa de interdeterminações responsivas, isto é, em todo ato cultural assume-se uma posição 

valorativa frente a outras posições valorativas” (BRAIT, 2007, p. 38).  

A transposição de valores de um plano para outro é feita pelo autor-criador. Bakhtin o 

apresenta como “uma posição refratada e refratante. Refratada porque se trata de uma posição 

axiológica conforme recortada pelo viés valorativo do autor-pessoa; e refratante porque é a 

partir dela que se recorta e se reordena esteticamente os eventos da vida” (BRAIT, 2007, p. 

39). Tendo em vista que o autor-criador faz os recortes com base em uma tomada de decisão, 

ele não se limita aos simples registros dos eventos da vida, todavia atribui a estes um caráter 

estético, ético. É nesse sentido que se torna uma posição refratada e refratante, visto que 

constitui em meio a valores sociais que lhe são incorporados na interação social por meio da 

linguagem que se dá de forma sígnica.  

Para que seja capaz de analisar os enunciados, sem deixar que suas percepções afetem 

os resultados da pesquisa, todo pesquisador deve se colocar como um autor-criador e ocupar 

uma posição exotópica. O pesquisador deve deixar o campo falar, deve organizar o discurso 

de forma a dialogar com as vozes presentes nos discursos dos interlocutores e dos autores, dos 

referenciais que fundamentam o trabalho científico. Nesta pesquisa, os discursos foram 

organizados com base nessas considerações e na problemática apresentada, com o objetivo de 

compreender como as tecnologias digitais estão sendo utilizadas nas práticas pedagógicas dos 

docentes do Curso Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio, IFNMG 

– Campus Januária, e os discursos que permeiam tais práticas.  

O próximo capítulo voltou-se para o processo de produção dos dados por meio do 

questionário misto aplicado aos professores, bem como as entrevistas semiestruturadas 

aplicadas aos alunos. Acrescentou-se a essas informações os relatos feitos com base nas 

observações das práticas pedagógicas em sala de aula e as observações relacionadas aos 

espaços formativos utilizados por alguns professores, como Facebook, Canal no YouTube, 

WhatsApp.  
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6.  TECNOLOGIAS DIGITAIS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO CURSO 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO: usos e discursos  

 

Segundo Oliveira (2012), “a linguagem, como atividade socialmente construída, 

materializa-se em enunciados, semiotizando os atos praticados pelos seres humanos, 

possibilitando o acesso aos posicionamentos discursivos presentes, de forma explícita ou não, 

nas relações dialógicas” (OLIVEIRA, 2012, p. 276). Os discursos dos pesquisados são 

atravessados por posições axiológicas, ideológicas, uma vez que se trata de sujeitos 

singulares, situados em determinado contexto. Na óptica bakhtiniana, o enunciado só pode ser 

analisado levando em consideração seu contexto, o que significa não se limitar ao passado ou 

ao futuro, mas considerar a sua historicidade.  

Dado que Bakhtin e seu círculo não desenvolveram um método de análise, torna-se 

necessário pensar sobre seus conceitos no intuito de entender o que deve ser analisado sob a 

perspectiva bakhtiniana. Para isso, é fundamental que o pesquisador tenha uma atitude 

responsável/responsiva. Na perspectiva bakhtiniana, não há neutralidade na pesquisa em 

ciências humanas, tendo em vista que se trata de uma relação entre sujeitos, pois o próprio ato 

de compreensão por parte do pesquisador carrega em si uma valoração. Amorim (2003) 

ressalta que a produção de conhecimento envolve uma variedade de discursos que se 

confrontam.  

 

Por exemplo, entre o discurso do sujeito a ser analisado e conhecido e o 

discurso do próprio pesquisador que pretende analisar e conhecer, uma vasta 

gama de significados conflituais e mesmo paradoxais vai emergir. Assumir 

esse caráter conflitual e problemático da pesquisa em Ciências Humanas 

implica renunciar a toda ilusão de transparência: tanto do discurso do outro 

quanto do seu próprio discurso. É portanto trabalhando a opacidade dos 

discursos e dos textos, que a pesquisa contemporânea pode fazer da 

diversidade um elemento constituinte do pensamento e não apenas um 

aspecto secundário. (AMORIM, 2003, p. 12) 

 

A partir do momento que se dispõe a produzir conhecimento, o pesquisador deve 

assumir uma posição ética, exotópica perante essa produção e seus interlocutores. É nesse 

contexto que Bakhtin destaca a questão do enquadramento da palavra do outro, enfatizando que 

há uma influência mútua ao introduzir a palavra alheia ao discursivo. “Por isso, ao se estudar as 

diversas formas de transmissão do discurso de outrem, não se pode separar os procedimentos de 
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elaboração deste discurso dos procedimentos de seu enquadramento contextual (dialógico): um 

se relaciona indissoluvelmente ao outro” (BAKHTIN, 2002, p. 141).  

Nesta pesquisa, esse enquadramento deu-se ao analisar os discursos dos docentes, 

possibilitados pelas questões abertas do questionário misto (versão digital), os discursos dos 

discentes, mediante uma análise arquitetônica das entrevistas, tendo em vista a observação 

participante e os referenciais teóricos abordados, que fundamentam a pesquisa.  

 

Quadro 2 - Instrumentos metodológicos utilizados 

Instrumentos Dados produzidos 

Questionário misto  

(versão digital) 

Mapeamentos relacionados às informações que dizem respeito aos 

professores: formação inicial e continuada; tempo como docente; uso de 

tecnologias.  

Relatos escritos relacionados às suas concepções do processo de ensino-

aprendizagem; às práticas pedagógicas mediadas pelas tecnologias digitais.  

Entrevista semiestruturada Relatos gravados e transcritos direcionados aos alunos no intuito de 

compreender os sentidos que esses atribuem aos usos de tecnologias digitais 

no seu dia a dia, bem como os usos das tecnologias digitais nas práticas 

docentes.  

Observação participante  

 

Observação de práticas pedagógicas nos diversos espaços formativos: sala 

de aula, sala de aula virtual, grupos em redes sociais (Facebook e 

WhatsApp).  

Caderneta de anotações  Anotações diversas relacionadas às observações das práticas docentes.  

Fonte: Produzido pela pesquisadora. 

 

Não basta escolher os instrumentos mais adequados ao tipo de pesquisa que se busca 

realizar. Conforme afirma Stake (2011), mais importante do que essa escolha é o 

comprometimento do pesquisador ao trabalhar os dados produzidos.  

 

6.1 O campo de pesquisa: momentos dialógicos 

 

Esta subseção apresenta os discursos dos sujeitos pesquisados (10 docentes e 10 

discentes) e os sentidos atribuídos às práticas docentes mediadas pelas tecnologias digitais no 

terceiro ano do Curso Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio, do 

IFNMG – Campus Januária. Estabeleceu-se uma relação entre os discursos dos docentes, que 

atuam no terceiro ano desse curso, e dos respectivos alunos, selecionados para participarem 

desta pesquisa, à luz dos teóricos que abordam a questão do uso de tecnologias digitais nas 

práticas pedagógicas, no intuito de compreender como os professores utilizam essas 

tecnologias e os discursos que permeiam tais práticas.  
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O desenvolvimento das entrevistas possibilitou ver as práticas pedagógicas por meio 

do olhar de seus interlocutores, os alunos. O questionário misto buscou uma interação com os 

docentes no sentido de compreender um pouco sobre a sua formação acadêmica, a sua 

trajetória docente e os usos que fazem de tecnologias digitais em seu cotidiano e, também, em 

suas práticas pedagógicas. Buscou-se conhecer como os docentes concebem o processo de 

ensino-aprendizagem e os sentidos que atribuem às práticas mediadas por tais tecnologias. As 

observações nos ambientes formativos (salas de aulas, grupos em redes sociais, salas de aulas 

virtuais) foram de suma importância para o pesquisador, representou a alteridade necessária, 

em que este se coloca na posição do outro, para ver o que ele vê, e volta-se para a posição do 

eu-para mim, para ser capaz de analisar as percepções que não veria, caso não tivesse esse 

excedente de visão.  

Dessa maneira, por meio da posição exotópica, que permite ao pesquisador um 

excedente de visão, foi possível perceber como essas tecnologias estão sendo utilizadas nas 

práticas pedagógicas. Assim, consoante Bakhtin (2006), nada do que for abordado, nesta 

pesquisa, corresponde a um acabamento permanente. Trata-se de algo instável, posto que 

corresponde a práticas do agir humano em um determinado contexto, direcionado a um 

interlocutor específico; um evento único, com uma historicidade própria, que está em 

constante processo de ressignificação.  

 

6. 2 O encontro com docentes e discentes 

 

O enquadramento feito, por meio dos instrumentos de produção de dados, buscou, 

antes de qualquer coisa, apresentar os sujeitos desta pesquisa. É nesse sentido que tanto as 

primeiras questões da entrevista quanto do questionário foram para o esclarecimento de 

aspectos relacionados aos contextos desses sujeitos. Reitera-se que, como exposto ao 

apresentar os participantes desta pesquisa, as identidades desses sujeitos foram resguardadas 

utilizando-se de códigos: professores (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10); alunos (A1, 

A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10). 

 

6.2.1 Conhecendo os discentes 

 

Os alunos entrevistados apresentam faixa etária entre dezessete e dezoito anos, são 

naturais de Januária, norte de Minas Gerais e cidades circunvizinhas. No que diz respeito aos 

usos de tecnologias digitais, primeira questão abordada na entrevista, observou- se que todos 
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os discentes entrevistados afirmaram utilizar o celular ou o computador/notebook para acessar 

a internet. Informaram que usam essas tecnologias para fins comunicativos, socialização. 

Foram mencionadas algumas redes sociais, como Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram e 

Snap. Observou-se que há um predomínio das redes WhatsApp e Facebook. Além desses usos, 

os alunos A1, A3, A5, A6, A7, A8, A9 e A10 informaram que usam computadores conectados 

em rede ou celulares/smartphones para estudar: utilizam calculadoras avançadas; 

enciclopédias on-line; dicionários nas versões on-line ou off-line; Hora do Enem. Informaram, 

ainda, que os utilizam para fazer download de materiais que os professores disponibilizam por 

meio de e-mail, Facebook ou WhatsApp. O aluno A4 destacou que, além de usar essas 

tecnologias para interagir, acessar redes sociais, usa para acessar videoaulas no YouTube e 

sites diversos com matérias correlacionadas às disciplinas escolares, com o propósito de 

recuperar conteúdos perdidos devido falta às aulas ou mesmo para reforçar conteúdos 

estudados em sala. O aluno A2 não mencionou usar as tecnologias digitais para fins de estudo, 

apenas ressaltou que as utiliza para socializar. Notou-se um elevado uso de 

celulares/smartphones. Todos afirmaram que usam mais o celular/smartphone que o 

computador. O aluno A10 destacou que essa preferência deve-se ao fato de aquele ser mais 

fácil de carregar. “Utilizo muito o celular. Agora o celular está bem prático e está fazendo 

tudo o que o computador faz, só que é compacto. Utilizo tanto para o estudo quanto para 

comunicação em redes sociais, como Facebook, Skype, MySpace, Instagran, WhatsApp e 

Twitter” (A10). 

O discurso do aluno A10 dialoga com o que Santaella (2013) denomina por 

hipermobilidade. Segundo a autora, os aparatos móveis, além de apresentar a possibilidade de 

serem transportados a qualquer lugar, podem, ainda, devido às suas inovações, acessar a rede. 

Isso amplia os espaços formativos, uma vez que os conhecimentos disponíveis no ciberespaço 

podem ser facilmente acessados.  

A segunda pergunta da entrevista buscou informações referentes à participação em 

sala de aula. Os alunos A2, A4, A7 e A9 consideraram-se bastante participativos. Ao serem 

indagados a respeito das motivações que os levam a participar das atividades, mencionaram 

questões como interação entre discentes; afinidade com o curso; busca de conhecimentos para 

melhorar as condições de vida; compreensão das atividades. O aluno A1 enfatizou que sua 

participação ativa deve-se ao fato de haver, naquele espaço, muita interação entre colegas e 

professores.  
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Eu me considero um aluno participativo. Minha turma é muito unida no 

momento das decisões, mas vejo que os professores dão muita liberdade para 

nós estarmos participando. E percebo, também, que o grande foco dos 

professores é procurar ter uma relação mais íntima com os alunos e isso 

proporciona certa liberdade para ser um aluno mais participativo em sala de 

aula. (A1) 

 

Com referência a esse posicionamento, observaram-se discursos opostos: enquanto o 

aluno A1 afirmou que participa bastante devido à grande liberdade dada pelos professores e à 

intimidade com a turma, quatro alunos (A3, A5, A6, A10) disseram exatamente o contrário. 

Estes alunos afirmaram que são tímidos e a falta de interação com a turma e/ou com os 

professores os impede de participar. Os alunos A3 e A10 afirmaram, ainda, que alguns 

professores não gostam de ser questionados. Essas informações podem ser constatadas pelos 

discursos a seguir.  

 

Eu participo bem, mas tem algumas aulas que não participo não, mas a 

maioria participa bem. Eu pergunto, se eu não entendo. Eu paro, pergunto ao 

professor. Não sei. Falta de interação com o professor, sei lá, às vezes fico 

tímida de perguntar, porque, às vezes, o professor não dá uma resposta 

satisfatória, tipo grosseira. Aí eu não pergunto mais e, às vezes, isso 

acontece. (A3) 

Participo de forma razoável. Às vezes, participo, mas de forma geral não 

muito. Algumas vezes, pelo fato de já estar esclarecido, outras pela falta de 

interação com o professor, timidez. (A5) 

Em algumas aulas, sou participativo e em outras não, porém a questão é mais 

porque têm algumas matérias que eu tenho um domínio maior, então tenho 

uma tendência a participar mais e tenho certeza do que estou tratando. E em 

outras, tenho mais dificuldade e fico meio assim... Principalmente minha 

turma que pega no pé dos colegas quando tem algum erro. Então, não sou 

muito de ficar expressando quando não tenho certeza. Então, varia bastante. 

(A6) 

Não sou participativo. Tenho muita vergonha de fazer perguntas para o 

professor, porque acho que, às vezes, os professores não gostam, talvez por 

estar incomodando. Já percebi que têm muitos colegas que fazem muitas 

perguntas e, às vezes, os professores não gostam tanto de responder. (A10) 

 

Durante o período de observação participante, pôde-se perceber que há, nas turmas, 

alguns alunos que sempre falam, respondem, perguntam mais, enquanto outros ficam muito 

calados. As aulas são direcionadas, praticamente, para esses alunos mais extrovertidos. Não se 

observou nenhuma resposta grosseira ou recusa dos professores quanto às perguntas dos 

alunos, o que não se pode afirmar que elas não existam, uma vez que a simples presença do 

pesquisador modifica o ambiente, “os sujeitos não deixam de ser quem são, pessoas com uma 
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dada identidade, mas manifestam essa identidade de uma maneira específica, a depender do 

outro diante do qual estão e da situação em que se encontram” (SOBRAL, 2009, p. 43).  

Já o aluno A8 não se considera um aluno participativo, porque, segundo ele, não é o 

curso de seu interesse. 

 

Eu não sou muito participativo, principalmente na área de informática, 

porque no início do curso eu era mais interessado com a área, mas hoje eu 

desanimei. Ficou um pouco mecânico, porque eu me escrevi aqui nessa 

escola, porque queria na área de informática como foco a parte de 

manutenção, mas depois, talvez por falta de pesquisa da minha parte, porque 

aqui é Técnico em Informática para a Internet e eu queria para área de 

manutenção não me interessa muito a parte de internet. (A8) 

 

Percebeu-se, pelos discursos dos discentes, que não se consideram muito 

participativos, com exceção do aluno A8, certo receio ao se expressarem. Os alunos temem 

críticas e piadas pejorativas. Isso os impedem de, muitas vezes, sanarem suas dúvidas. Notou-

se que os alunos tímidos ficam meio esquecidos na sala. Os professores não modificam suas 

estratégias, de forma que esses discentes sintam-se à vontade para argumentar, discutir os 

assuntos tratados em aula. 

 

6.2.2 Conhecendo os docentes 

 

Para a produção de informações referentes aos professores, o questionário misto 

(versão digital) foi enviado aos treze docentes participantes desta pesquisa, todavia apenas dez 

desses sujeitos responderam ao questionário. Anteriormente a esse envio, a pesquisadora 

conversou individualmente com todos os docentes, sujeitos desta pesquisa. Expôs a 

problemática em questão, relatou os objetivos e colocou-se à disposição para mais 

esclarecimentos. Em seguida, o termo de consentimento foi assinado e devolvido à 

pesquisadora. À medida que a pesquisadora entrava em contato com os docentes e esclarecia a 

respeito desta pesquisa, encaminhava de imediato o questionário misto (versão digital). Esse 

envio aconteceu entre junho e agosto de 2016.  

As questões fechadas buscaram esclarecer informações relacionadas à formação dos 

docentes, ao tempo na docência e aos usos que fazem das tecnologias em seu cotidiano. No 

que diz respeito à formação, observou-se que dos dez docentes quatro são especialistas (P1, 

P6, P8 e P10); somente o professor P7 não especificou a sua área de formação, mas declarou 

ser mestre; também são mestres os professores P4 e P9; dois docentes afirmaram estar 
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cursando mestrado (P2 e P3); o professor P5 é somente graduado. O Quadro 3 apresenta essas 

informações.  
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Quadro 3 - Formação docente 

Área de Formação Ano de Conclusão Nível de Formação 

Letras/Inglês 2003 Especialização 

Administração de Empresas 2009 Cursando Mestrado 

Biotecnologia  2016 Cursando Mestrado 

Letras Português/Inglês 2008 Mestrado 

Letras/Espanhol  2013 Graduação 

Matemática  2010 Especialização 

Sem informação  1997 Mestrado 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 2009 Especialização 

Engenharia Civil/Licenciatura em Física  1999/1997 Mestrado 

Ciência da Computação e Educação 2007 Especialização 

Fonte: Produzido pela pesquisadora com base no questionário misto (versão digital) aplicado aos docentes. 

 

Conforme o Quadro 3, apesar de a maioria desses docentes serem graduados ou terem 

participado de uma formação continuada, especialização ou mestrado, apenas 20% (P5 e P6) 

afirmaram que a formação lhes possibilitou condições para o trabalho pedagógico 

diversificado. É importante destacar que a maioria dos docentes concluiu o seu último nível de 

formação entre 2003-2016, época em que a Web 2.0 estava se expandindo, uma vez que foi 

oficialmente definida em 2004. E, ainda assim, perante o auge dessa web considerada como 

participativa, devido a sua interatividade, não houve, segundo 80% dos docentes pesquisados 

(P1, P2, P3, P4, P6, P7, P8 e P9), nenhuma preocupação no que se refere à capacitação para o 

uso de tecnologias digitais. Apenas dois dos professores (P5 e P10) afirmaram que foram 

capacitados para o uso de tecnologias digitais voltados para a área educacional. O Gráfico 1 

apresenta essa informação.  
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Gráfico 1 - Formação para o uso de tecnologias digitais 

 

Fonte: Produzido pela pesquisadora por meio dos Formulários Google. 

 

O professor P5, todavia, destacou que essa formação aconteceu em forma de 

treinamentos esporádicos muito superficiais. O professor P10 mencionou ter feito um curso de 

Pós-Graduação em Ciências da Computação e Educação, que lhe proporcionou condições 

para o uso de tecnologias digitais nas práticas pedagógicas. É importante destacar que esse 

professor é, também, graduado em Desenvolvimento e Análise de Sistemas e ministra aulas de 

Web 2.0. Com referência ao uso de tecnologias digitais na área educacional, 80% dos 

docentes pesquisados (P1, P3, P4, P6, P7, P8, P9, P10) acreditam que a capacitação para o uso 

de tecnologias digitais deve constar na matriz curricular dos cursos de formação, enquanto 

20% não se manifestaram a esse respeito. 

Quanto ao tempo de docência, 40% desses docentes (P5, P6, P8 e P10) atuam entre 

cinco e 10 anos, e 40% (P3, P4, P7 e P9) mais de 15 anos. O professor P2 é o mais novo na 

área, menos de cinco anos. O professor P1 está nessa profissão entre 10 e 15 anos. Assim, 

observou-se que a maioria tem uma convivência em sala de aula há mais de cinco anos, tempo 

significativo para terem adquirido certa experiência.  

Ao serem questionados sobre a escolha dessa profissão, 60% desses docentes (P1, P3, 

P5, P7, P8 e P10) responderam que isso ocorreu por vontade própria, por gostarem de ensinar. 

O professor P2 afirmou que sua escolha teve como parâmetro tratar-se de uma profissão com 
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regime efetivo, enquanto os professores P4, P6 e P9 destacaram ter sido por falta de condições 

para cursar outra faculdade.  

Quanto às respostas referentes aos programas de capacitação oferecidos pela 

instituição onde trabalham, elas foram variadas, uma vez que os docentes responderam com 

base na oferta desses programas na área específica em que atuam. Os professores P3, P4, P8 e 

P10 responderam que não há nenhum curso. Os professores P1, P2, P5, P6, P7 e P9 

mencionaram programas de capacitação como especialização lato sensu, doutorado, mestrado, 

cursos de aperfeiçoamento. Destaca-se que O IFNMG não oferta, até então, cursos de 

capacitação exclusivos para a formação de professores. Há parcerias com outras universidades 

no sentido de oferecer cursos de especialização, mestrado e doutorado tanto para professores 

como para técnicos administrativos. Recentemente, o IFNMG teve seu primeiro projeto de 

mestrado aprovado pela Capes (Veterinária/Campus Salinas). Está em discussão a criação do 

Curso de Formação Pedagógica para a Docência na Educação Profissional e Tecnológica, a 

ser implantado no IFNMG, com exercício no Centro de Referência em Formação e Educação 

a Distância (Cead/Reitoria). Esse curso será dirigido aos professores sem formação 

pedagógica.  

No tocante aos cursos, no IFNMG – Campus Januária, voltados para a capacitação dos 

docentes relacionados aos usos de tecnologias digitais, os professores relataram que não há 

nenhuma oferta. Ressalta-se que, no momento em que os docentes responderam ao 

questionário, não havia nenhum curso nesse sentido, todavia, a partir de janeiro de 2017, uma 

das professoras de Didática, que atua nos cursos de licenciaturas, e que participou, no 

primeiro semestre de 2016, de uma capacitação na Finlândia, passou a ofertar oficinas 

voltadas para o uso de tecnologias digitais. Em cada oficina, a professora explica sobre uma 

determinada tecnologia, aplicativo e demonstra como utilizá-lo. A primeira oficina aconteceu 

no dia 26 de janeiro de 2017 e voltou-se para a plataforma de aprendizagem Kahoot.
4
  

Na questão que busca informações a respeito da formação continuada, apenas 40% 

desses docentes (P4, P6, P7 e P9) afirmaram ter participado de uma formação dessa natureza. 

Foram mencionados cursos como aperfeiçoamento na área em que atuam, pós-graduação lato 

sensu, pós-graduação stricto sensu/mestrado. O Gráfico 2 apresenta as informações 

relacionadas à quantidade de professores que participaram de algum curso de formação 

continuada. 

 

                                                           
4
 O Kahoot é uma plataforma de aprendizagem interativa que pode ser utilizada para a criação de atividades em 

forma de jogo. Permite obter, em tempo real, feedback, respostas e ajuda de diversas pessoas num grupo.  
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Gráfico 2 - Formação continuada 

 

Fonte: Produzido pela pesquisadora por meio dos Formulários Google. 

 

Observou-se, entretanto, que há certa contradição quanto a essas respostas. Analisando 

a formação dos professores pesquisados, notou-se que, com exceção do professor P5, todos 

mencionaram ser especialistas, mestres ou mestrandos. Dessa forma, não se pode afirmar que 

apenas 40% desses docentes participaram de algum curso dessa natureza, uma vez que os 

cursos de especialização são considerados cursos de formação continuada.  

Quanto às tecnologias existentes na instituição e disponíveis para o trabalho 

pedagógico, constatou-se que o data show foi o único item marcado por todos os docentes. 

Notou-se, também, uma predominância dos itens livros didáticos, lousa, máquina de xerox, 

computadores conectados em rede (90%); equipamentos de som e lousa interativa (80%). Os 

outros itens relacionados foram dicionários, TV e vídeo (60%), livros para pesquisa (50%), 

tablets (30%) e softwares gratuitos (10%). Estes foram marcados somente pelo docente (P7). 

Esses dados levam a entender que o data show é uma tecnologia bastante utilizada. O Gráfico 

3 apresenta a relação das tecnologias mencionadas pelos docentes. Lembrando que há, na 

questão, a possibilidade de acrescentar outras tecnologias.  
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Gráfico 3 - Tecnologias disponíveis no IFNMG – Campus Januária 

 

Fonte: Produzido pela pesquisadora com base nos dados da pesquisa. 

 

Sobre as tecnologias utilizadas em suas práticas pedagógicas, observou-se a 

predominância do uso de livros didáticos (90%), professores P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, 

P9; data show (80%), professores P1, P2, P3, P4, P7, P8, P9, P10; lousa (80%), professores 

P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9; máquina de xerox (70%), professores P1, P3, P5, P6, P7, P8, 

P9; equipamentos de som (60%), professores P1, P2, P4, P7, P8, P10; computadores em rede 

(40%), professores P5, P7, P8, P10; softwares (30%), professores P7, P8, P10; TV e vídeo 

(30%), professores P1, P2, P5; lousa interativa (20%), professores P4, P6; dicionários (20%) 

professores P1, P5; smartphones (20%), professores P4, P10; tablets (10%), professor P10. É 

importante esclarecer que apesar de os docentes terem recebido um tablet, entre 2013/2014, 

apenas o professor P10 afirmou utilizá-lo.  

É importante esclarecer que para o Setor de Ensino Médio do Campus Januária, 

segundo informações da coordenação, foram disponibilizadas, em 2013/2014, dez telas 

interativas. Dessas, atualmente, só cinco funcionam para atender a todos os cursos do ensino 

médio: Meio Ambiente, Agropecuária, Informática, Edificações. Trata-se de um computador 

interativo (projetor multimídia) que contém teclado, mouse, portas USB, porta para rede 

wireless, unidade leitora de DVD e um projetor multimídia. Permite apresentar conteúdos 

digitais armazenados no servidor da escola, além de um sistema operacional com código 

aberto. Pode ser usado como lousa digital, transformando a superfície de projeção em um 
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quadro interativo. Foram distribuídos para todos os professores do Campus Januária, em 

exercício nos anos de 2013/2014, um tablet. A disponibilidade dessas tecnologias foram ações 

do Proinfo.
5
 Ressalta-se, todavia, que essas foram ações isoladas. Os professores não foram 

capacitados para utilizarem adequadamente essas interfaces. Durante a semana pedagógica, 

evento que acontece todos os anos nesse campus, ao iniciar o ano letivo, em 2014, foi dado o 

espaço de duas horas para que um funcionário da instituição, um técnico em informática, 

explicasse para os docentes a respeito da tela interativa. Quanto aos tablets, estes foram 

entregues sem muitas instruções. Apenas foram indicados o site e a senha para registro dessa 

tecnologia em nome do servidor.  

Destaca-se que, em relação ao data show, existem apenas cinco, mas, conforme 

informações da Coordenação do Ensino Médio e da Coordenação do Setor de Patrimônio 

Escolar do IFNMG – Campus Januária, encontram-se, na instituição, prontos para serem 

instalados nas salas do prédio do ensino médio, ainda no primeiro semestre de 2017, quinze 

data shows. Os Coordenadores enfatizaram, ainda, que serão disponibilizados seis data shows 

e quatro telas interativas, que serão deixados à disposição dos professores para as aulas 

realizadas nos laboratórios ou outros espaços. 

Acerca dos usos da internet e das redes sociais no cotidiano, todos os docentes 

afirmaram que utilizam a internet para preparar material didático, comunicar com pessoas 

distantes e estudar. Com exceção do professor P7, todos afirmaram, também, que utilizam 

para acessar redes sociais. Percebeu-se, no entanto, uma divergência relacionada a esse 

acesso, pois, em outra questão, o professor P7 afirmou que acessa o WhatsApp. Isso leva a 

entender que esse professor não considera o WhatsApp como rede social, mas como simples 

aplicativo. Segundo Franco (2012, p. 117 apud MOREIRA; JANUÁRIO, 2014, p. 74), redes 

sociais são entendidas como “um processo de socialização, algum tipo de interação coletiva e 

social, presencial ou virtual, que pressupõe a partilha de informações, conhecimentos, desejos 

e interesses”. Nesse sentido, o WhatsApp é mais que um aplicativo, pois permite a interação, a 

troca de mensagens, arquivos diversos, como textos escritos, vídeos, fotos, mensagens de 

áudio. Quanto a outros usos da internet, houve um número significativo de docentes que a 

usam para leitura de jornal (60%), professores P2, P3, P4, P6, P9, P10; leitura de artigos de 

revistas/textos científicos (70%), professores P2, P3, P4, P6, P7, P9, P10. Fazer compras foi 

                                                           
5
 Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo). O programa visa inserir as tecnologias digitais à 

educação básica, equipar escolas com computadores, recursos digitais e conteúdos educacionais. Os estados, 

Distrito Federal e municípios são considerados parceiros dessa iniciativa, tendo como responsabilidade: garantir 

a estrutura adequada para receber os laboratórios; capacitação aos educadores para uso de tecnologias digitais 

nas práticas pedagógicas. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/proinfo/proinfo>. Acesso em: 16 jan. 2017.  
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um item acrescentado pelo professor P6. O Gráfico 4 apresenta dados relacionados aos usos 

que esses docentes fazem da internet.  

 

Gráfico 4 - Usos da internet 

 

Fonte: Produzido pela pesquisadora com base nos dados da pesquisa. 

 

No que diz respeito ao acesso às redes sociais, o WhatsApp, com exceção do professor 

P5, é utilizado por todos os docentes. Houve um predôminio, também, das redes YouTube 

(80%), professores P2, P3, P4, P5, P6, P8, P9, P10; Facebook (80%), professores P1, P2, P4, 

P5, P6, P8, P9, P10). O Google + é utilizado por (40 %), professores P1, P4, P7, P8; bem 

como o Skype, professores P1, P4, P8, P10. Logo em seguida, está o Instagram (20%), 

professores P4 e P8. O MSN e o Snapchat são utilizados apenas pelo professor P4. Como se 

pode observar, esse professor faz usos de todas as redes mencionadas. Esses dados estão 

apresentados no Gráfico 5. 
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Gráfico 5 - Usos de redes sociais 

 

Fonte: Produzido pela pesquisadora com base nos dados da pesquisa. 

 

Notou-se, para o acesso às redes, um grande uso de dispositivos móveis, como 

notebook (100%); smartphones (90%), professores P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8, P9, P10. O 

tablet, todavia, não apareceu entre os mais utilizados, apenas (30%), professores P4, P6, P10. 

Observou-se que o computador de mesa, tão utilizado em outras épocas, perdeu espaço para 

essas tecnologias móveis. Somente os professores P3, P8, P10 mencionaram utilizá-lo. Ao 

serem indagados sobre a possibilidade de utilizar essas redes para desenvolver práticas 

pedagógicas, 80% dos docentes (P1, P3, P4, P5, P6, P8, P9, P10) afirmaram ter pensado nessa 

possibilidade. 

Em referência à própria prática pedagógica, todos os docentes acreditam que suas 

práticas voltam-se para o desenvolvimento da autonomia dos educandos. Toda essa 

explanação buscou conhecer um pouco a respeito dos docentes. Essa contextualização é 

importante, uma vez que, do ponto de vista bakhtiniano, todo enunciado só pode ser analisado 

mediante um contexto, levando em consideração a sua historicidade. Segundo Fiorin (2011), 

Bakhtin considera a consciência como uma construção social. O sujeito constrói sua 

consciência na sociedade. Desse modo, é vista como sociossemiótica, uma vez que se forma a 

partir da linguagem, que é segundo Bakhtin ideológica por natureza. Daí a afirmação de que:  
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A apreensão do mundo é sempre situada historicamente, porque o sujeito 

está sempre em relação com o outro. O sujeito constitui-se discursivamente 

apreendendo as vozes sociais que constituem a realidade em que está 

inserido, e, ao mesmo tempo suas inter- relações dialógicas. Como a 

realidade é heterogênea, o sujeito absorve várias vozes sociais. (FIORIN, 

2011, p. 44) 

 

Barros (2005) afirma que, para Bakhtin, o sujeito é dialógico, uma vez que seu interior é 

constituído com base no social. São as incorporações das vozes presentes na sociedade que vão 

formar a consciência individual. Na perspectiva bakhtiniana, nem todas as vozes são 

assimiladas da mesma forma. Bakhtin aborda a questão de que algumas vozes são incorporadas 

como voz de autoridade, enquanto outras são assimiladas como vozes internamente persuasivas. 

As vozes de autoridade são, segundo o autor, as que exercem domínio sobre as outras. As vozes 

persuasivas, ao contrário, são vozes permeáveis que convivem com as demais, não têm uma 

tendência dominadora, são reabsorvidas e ressignificadas. Situar o sujeito é importante para que 

se possa compreender a historicidade de seus discursos. “Cada individuo tem uma história 

particular de construção de seu mundo interior, pois ele é resultante do embate e das inter-

relações desses dois tipos de vozes” (FIORIN, 2011, p. 44). É nesse sentido que, na óptica 

bakhtiniana, os enunciados são considerados como ideológicos, pois são respostas a essas vozes. 

Dessa maneira, são sempre sociais. Não há consciência individual, mas singular, ao passo que o 

sujeito não é assujeitado. Ele participa desse diálogo, responde responsivamente e incorpora as 

vozes com base no seu contexto sócio-histórico. Isso torna o enunciado social e singular. Depois 

de situado, de ter apresentado quem são os docentes participantes desta pesquisa, passa-se a 

analisar os seus discursos.  

As questões abertas do questionário misto (versão digital) buscaram dialogar a respeito 

das concepções de aprendizagem, como os docentes compreendem o processo de ensino-

aprendizagem, da inserção das tecnologias digitais no currículo escolar e nas práticas 

pedagógicas. Visam, principalmente, conhecer os usos que fazem das tecnologias digitais em 

suas práticas pedagógicas. A análise sob a perspectiva bakhtiniana não se trata de uma análise 

descritiva de uma época ou da vida de um autor, um sujeito, mas busca compreender o sentido 

dos enunciados. É uma análise “semântica que vai mostrando aprovações ou reprovações, 

adesões ou recusas, polêmicas e contratos, desligamentos de sentido, apagamentos, etc.” 

(FIORIN, 2010, p. 41). Na concepção bakhtiniana, as pessoas comunicam-se por meio de 

gêneros. Sejam eles primários, os relacionados às conversas informais do dia a dia, as piadas, 

e-mail, chat; ou os secundários, os textos formais, comunicação cultural que envolve vários 

campos: jornalístico, jurídico, escolar, religioso etc. 
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Ao falar de gênero, segundo Faraco (2009), Sobral (2009) e Fiorin (2011), Bakhtin 

fala no sentido do seu processo e não sobre o produto. Ele considera os gêneros como tipos de 

enunciados relativamente estáveis, que se caracterizam por traços comuns, como composição, 

conteúdo e estilo. A falta de domínio de um gênero implica, segundo ele, numa falta de 

sucesso em determinada área ou campo. Para Bakhtin (2011), os enunciados, ao refletir as 

especificidades e os fins de um determinado campo, não o faz apenas em função de seu 

conteúdo temático, sua estrutura gramatical, mas, principalmente, pela sua construção 

composicional, que está ligada ao enunciado como um todo. Faraco destaca que 

 

Assim, se queremos estudar o dizer, temos sempre de nos remeter a uma ou 

outra esfera da atividade humana, porque não falamos no vazio, não 

produzimos enunciados fora das múltiplas e variadas esfera do agir humano. 

Nossos enunciados (orais ou escritos) têm, ao contrario, conteúdo temático, 

organização composicional e estilo próprios correlacionados às condições 

específicas e as finalidades de cada esfera de atividade. (FARACO, 2009, p. 

126) 

 

Tendo em vista que, no pensamento bakhtiniano, a comunicação é sempre dada por 

meio de gêneros, buscou-se compreender os discursos dos docentes e alunos relacionados ao 

uso de tecnologias digitais nas práticas educativas por meio dos gêneros entrevista e 

questionário misto (versão digital). Considerados como gêneros secundários, uma vez que não 

se referem a textos informais do dia a dia, mas textos culturais que são utilizados com a 

finalidade de conhecer o discurso do outro, dotados, assim, de uma finalidade específica. 

Ressalta-se, ainda, que esses foram os gêneros formais selecionados para começar o processo 

de produção dos dados, mas não significa que foram os únicos utilizados. Os gêneros 

primários como conversas informais e chats, discussões nos grupos nas redes sociais, também, 

foram outros que serviram de base para a construção discursiva dialógica desta pesquisa.  

 

É na percepção das relações com o discurso do outro que se compreende a 

história que perpassa o discurso. A história não é exterior ao sentido, mas é 

interior a ele, pois ele é que é histórico, já que se constitui fundamentalmente 

no confronto, na contradição, na oposição das vozes que se entrechocam na 

arena da realidade. (FIORIN, 2011, p. 45)  

 

O IFNMG – Campus Januária é entendido como o campo dialógico desta pesquisa, 

tendo em vista que a instituição escolar representa um campo de ação humana. Considerada, 

portanto, como uma instituição sócio-histórica, onde circula uma variedade de gêneros 

relativamente estáveis. Segundo Bakhtin (2006), uma vez que a forma de linguagem é 
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ideológica, os gêneros são, consequentemente, ideológicos. Influenciam as ações de um 

determinado grupo na sociedade, o que leva a entender que: “‘nenhum enunciado verbalizado 

pode ser atribuído exclusivamente a quem o enunciou: é produto da interação entre falantes’ 

e, em termos mais amplos, de todo o contexto social da anunciação” (BEZERRA, 2001, p. 

XI). O IFNMG – Campus Januária, na perspectiva bakhtiniana, é um cronotopo no sentido 

macro, que envolve diversos microcronotopos, que, de certa forma, influenciam os discursos 

dos docentes e dos discentes.  

 

6.3 Discursos docentes: concepções relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem 

 

Ao serem indagados a respeito de que concepção de aprendizagem acreditam e 

baseiam-se para exercer suas práticas pedagógicas, observou-se que os docentes atribuem 

sentidos diferenciados e divergentes. O processo de ensino-aprendizagem foi permeado por 

vozes que conduzem a diversas concepções: a) aprendizagem como transmissão de 

conhecimentos; b) aprendizagem como processo metódico; c) aprendizagem como construção 

do conhecimento pelo aluno; d) aprendizagem como prática diária; e) aprendizagem como 

processo interativo.  

Os discursos dos professores P2 e P6 representam a concepção que entende o processo 

de ensino-aprendizagem como transmissão de conhecimentos. O professor P2 afirmou que se 

trata de uma “Relação entre professor e aluno em que há uma transmissão e troca de 

conhecimento e experiência”. Quando se fala em transmissão, entende-se como algo 

unidirecional, não há abrangência desse processo como uma construção conjunta entre os 

envolvidos. Dessa forma, seu discurso, além de representar uma visão tradicionalista a 

respeito do processo de ensino-aprendizagem, apresenta um conflito de vozes: a que entende 

esse processo como algo que deve ser transmitido e a outra que compreende como uma troca 

de conhecimento. Esse professor chega a afirmar que o conhecimento acontece numa relação 

entre educador e educando, numa troca entre os envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem, mas carrega a visão de um conhecimento transmissivo. Nesse sentido, atribui a 

si mesmo, como educador, a tarefa de repassar informações. Assim, seu discurso, relacionado 

à troca de conhecimentos entre aluno e professor, torna-se atravessado pela voz de autoridade 

que, segundo Faraco (2009), Fiorin (2011) e Sobral (2009), na visão bakhtiniana, tenta tornar-

se exclusiva, renegando as persuasivas. Essa voz representa a concepção tradicionalista de 

educação, em que educar era acumular informações. Segundo Vygotsky, no processo de 

ensino-aprendizagem, não há transmissão, mas sim construção de conhecimentos.  
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O professor P6, que está na profissão docente entre 5 e 10 anos, afirmou que, na 

verdade, não escolheu essa profissão, está nessa área por falta de opção. Iniciou seu discurso 

deixando claro que se trata de um processo de transmissão de conhecimento. O professor 

entende que há uma dicotomia, um sujeito que sabe e outro que não sabe. Veja o discurso 

desse professor.  

 

A aprendizagem é a transmissão de conhecimento de um para outro, ou seja, 

daquele que detém tal conhecimento e transmite a outro que ainda não tem, 

seja professor/aluno ou vice-versa. Este processo de aprendizagem se baseia 

em tornar o ser que recebe tal conhecimento autônomo em tirar conclusões a 

cerca de determinado assunto, cabendo o ser quem ensina apenas um 

intermediador oferecendo ferramentas para tal. (P6) 

 

Essa forma de pensamento contraria o que Vygotsky anuncia, quando se refere que o 

conhecimento não se limita ao escolar. A pessoa começa a aprender informalmente nas 

interações que constituem com pessoas mais experientes. Quando o aluno chega à escola, ele 

traz consigo uma bagagem de conhecimento que construiu em suas vivências. A 

aprendizagem escolar possibilita o conhecimento científico, mas não é a única instituição que 

se encarrega dessa atividade. Santaella (2013) enfatiza que em épocas de cibercultura não se 

pode falar de conhecimento que acontece exclusivamente numa instituição formal de ensino.  

A concepção de aprendizagem como processo metódico foi constatada no discurso do 

professor P10, que considera esse processo como “Processo metódico que passa por etapas ou 

níveis de conhecimento. Início, meio e fim”. Esse professor está na profissão entre 5 e 10 anos. 

É especialista em Ciências da Computação e Educação, concluiu seu curso em 2007. Seu 

discurso relacionado ao processo de ensino-aprendizagem apresenta indícios da concepção 

tecnicista de educação, que teve influências do behaviorismo, da instrução programada. 

Estratégia de ensino muito utilizada nas décadas de 1960 a 1980 e baseada na teoria do 

condicionamento de Skinner,
6
 consiste na organização do conteúdo por sequências 

determinadas pelo grau de dificuldade, em que o conteúdo é apresentado passo a passo. 

Segundo Saviani (1999), a pedagogia tecnicista, que surgiu nos Estados Unidos em meados do 

                                                           
6
 Burrhus Frederic Skinner (1904-1990). Cientista e psicólogo norte-americano, um dos mais fortes 

representantes do Behaviorismo. Segundo ele, a educação deve ser planejada passo a passo. Traça-se uma meta 

a ser alcançada e, para consegui-la, buscam-se arranjos de ensino, de estímulos, de forma que o conteúdo seja 

apresentado gradualmente. Isso para que o aluno tenha condições de, em cada etapa, responder positivamente 

sem maiores dificuldades. Skinner, partindo da noção de reflexo condicionado do cientista russo Ivan Pavlov, 

acrescentou o conceito de condicionamento operante: enquanto o reflexo condicionado refere-se a uma reação a 

um estímulo casual, o condicionamento operante busca premiar uma determinada resposta, de forma que o 

indivíduo fique condicionado a associar a necessidade à ação. B. F. Skinner, o cientista do comportamento e do 

aprendizado. Disponível em: <http://acervo.novaescola.org.br/formacao/skinner-428143.shtml?page=1>. 

Acesso em: 2 jan. 2017. 
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século XX, e no Brasil entre as décadas de 1960 a 1970, apresentou-se como um modelo 

racional, que visava à eficiência e à produtividade. Para isso, buscou reorganizar o processo 

educativo de forma a torná-lo objetivo e operacional. Nessa lógica, a ênfase do processo estava 

na racionalização, na sistematização dos recursos, dos instrumentos de ensino, e não no 

professor ou no aluno. Segundo essa tendência, era a organização que garantia a eficiência. 

Tinha como objetivo moldar a sociedade de forma a obter mão de obra qualificada para a 

produção de capital. Assim, ensinava-se apenas o necessário para a execução de trabalhos. Os 

conteúdos eram organizados por sequências e os métodos sistematicamente programados por 

meio de livros didáticos, manuais. O ensino dava-se de forma meramente instrucional e técnica. 

A concepção de aprendizagem como construção do conhecimento pelo aluno foi 

percebida no discurso do professor P7, que não identificou sua área de formação, mencionou 

apenas o ano de conclusão e nível de formação: mestrado, 1997. Relatou, ainda, que está 

nessa profissão há mais de 15 anos, porque gosta dessa área. Para esse docente, “O processo 

de aprendizagem se dá através da construção do conhecimento pelo aluno”. Essa concepção 

de aprendizagem dialoga, em partes, com os pressupostos de Vygotsky, uma vez que a 

mediação é algo interno. O aluno recebe a intervenção do meio externo, mas o processo de 

mediação é feito por ele por meio da internalização de signos (SOARES, 2010). 

O processo de ensino-aprendizagem como uma prática diária foi notado no discurso do 

professor P8, docente da área específica de informática. De acordo com ele, esse processo “É 

uma busca diária, pois como minha área é técnica a prática constante melhora e aperfeiçoa a 

aprendizagem”. Para o professor P8, as vivências vão propiciar o aprendizado, mas não 

explica que práticas podem melhor contribuir para que a aprendizagem aconteça. Ao assistir 

suas aulas, no laboratório de informática, observou-se que esse professor utiliza-se dos slides 

para aproveitar melhor o tempo e para apresentar o conteúdo aos alunos. Após essa 

explanação, o professor os orienta a executarem atividades utilizando o computador conectado 

em rede. Esse professor tem um canal no YouTube que é focado em vídeos tutoriais sobre 

informática e tecnologia. Há aulas sobre edição de vídeos, manutenção de computadores e 

dicas de como criar um canal no YouTube. Para o futuro, o professor P8 pretende 

disponibilizar aulas em vídeos para que sirvam de apoio aos alunos. É colaborador em alguns 

programas de ajuda do YouTube: Fórum Oficial do YouTube, Help On Social (ajuda via 

Twitter) e Help Heroes (ajuda por meio de vídeos). O professor P8 ganhou treinamentos no 

YouTube Spaces em São Paulo e nos escritórios do Google, também em São Paulo. Participou 

nos Estados Unidos do lançamento oficial mundial do programa Heroes, plataforma 

colaborativa na qual usuários podem ajudar a legendar vídeos em diversos idiomas e sinalizar 
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conteúdo impróprio dentro do YouTube. O evento foi realizado na matriz do YouTube na 

cidade San Bruno, Califórnia, Estados Unidos, em setembro de 2016.  

A concepção de ensino-aprendizagem como um processo que acontece na interação 

com o meio ou com outras pessoas é considerada por 50% dos docentes, sujeitos desta 

pesquisa, o que pode ser percebido pelos discursos a seguir. 

 

A aprendizagem é o resultado da interação do aluno com o meio. Através de 

observação e exposição constante ao conteúdo por meio de prática, tentativa 

e erro o aluno acha o seu próprio meio de construir conhecimento. (P1) 

Uma relação de trocas entre o professor e o aluno. De forma continuada. (P3) 

Aprendizagem é a assimilação de conhecimentos teóricos e práticos que 

culminam na construção da autonomia para prosseguir aprendendo. Esse 

processo se dá na interação com outras pessoas, através do contato com 

novos conhecimentos e técnicas e na internalização desses elementos para 

aplicação prática. (P4) 

Processo no qual o aluno adquire o conhecimento (habilidades, 

competências) através do seu mediador, ou seja, o professor. Esse processo, 

baseado em diversas teorias de aquisição, se dá através de diferentes 

metodologias de ensino e utilização de inúmeros recursos didáticos 

disponíveis. (P5)  

A aprendizagem é um processo que deve ocorrer com a participação do 

aluno na construção de seu conhecimento. Para isso, o docente deve 

considerar em seu planejamento situações em sala de aula que promovam a 

inclusão do discente na formulação da compreensão das teorias estudadas. 

(P9)  

 

Esses discursos dialogam com a concepção vygotskyana, que aborda a importância da 

interação para o desenvolvimento humano. É por meio das intervenções que acontecem na 

ZDP que a aprendizagem se efetiva, propiciando o desenvolvimento das funções superiores. 

Conhecer as concepções de ensino-aprendizagem dos docentes justifica-se pelo interesse de 

verificar como elas são consideradas nas práticas pedagógicas, no intuito de observar quais as 

suas implicações no momento que o docente prepara sua aula, seleciona o material adequado, 

as tecnologias digitais de forma a contribuir com a aprendizagem.  

 

6.4 O entrelaçar de discursos e práticas 

 

No que diz respeito aos usos das tecnologias digitais pelos docentes, com base na 

observação participante, acompanhamento de algumas aulas dos professores participantes 

dessa pesquisa e a imersão nos grupos nas redes sociais (Facebook e Whatsapp) no período de 

junho a dezembro de 2016, bem como nas entrevistas concedidas pelos alunos, foi possível 
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perceber que as concepções de aprendizagem dos docentes nem sempre condizem com suas 

práticas. Analisando os discursos dos alunos, observou-se que as práticas pedagógicas são 

muito centradas na transmissão, na exposição de conteúdos de forma unilateral.  

Observou-se entre os docentes, sujeitos desta pesquisa, o uso predominante do data 

show (80%), professores P1, P2, P3, P4, P7, P8, P9, P10. Acrescente-se a essa porcentagem o 

professor P6 que, apesar de não mencionar utilizá-lo, afirmou que faz uso da tela interativa. 

Apenas o professor P5 não se manifestou em relação a essas duas tecnologias. Todos os alunos 

entrevistados afirmaram que o data show é a tecnologia mais utilizada pelos professores em sala 

de aula. Isso foi percebido, também, por meio da observação participante. Ressalta-se, todavia, 

que, ao destacar esse uso, os discentes, sujeitos desta pesquisa, apresentaram visões diversas. O 

aluno A1, ao falar sobre o assunto, fez uma retomada dos usos de tecnologias pelos professores 

e estabeleceu uma comparação, comentando seu ponto de vista referente aos usos feitos em sala 

de aula. Destacou que alguns professores utilizam de forma a contribuir para o desenvolvimento 

do aluno, tornando a aula mais dinâmica, enquanto outros usam demasiadamente os slides para 

garantir certo domínio do conteúdo a ser ensinado.  

 

No geral, a grande ferramenta que os professores utilizam é o data show e os 

slides. É bacana, pois nos força a prestar atenção nas imagens, vídeos, 

músicas nos influenciam para a gente ter uma maior noção que os 

professores estão explicando e têm mais dinâmica na aula. Vejo também 

software que o professor de matemática utiliza para demonstrar gráficos, 

função e a gente tem uma visão muito maior sobre o assunto. Alguns 

professores têm a facilidade de usar a tecnologia ao seu favor. Tenho um 

professor que mais consegue ter uma noção de como é o universo do aluno, 

sabe. A aula dele é uma dinâmica porque ele coloca o slide, mas ele não fica 

preso ao slide. Eu vejo que tem alguns professores que acabam se apoiando 

demais nas imagens e fica uma aula muito maçante. Na leitura, passando, 

fica aquela aula ali que ele lê o slide e acaba que ele não explica, não 

demonstra o conhecimento dele. Já tem esse professor que ele movimenta 

em sala de aula, ele coloca uma música, ele coloca um vídeo acho que isso 

influencia. Então eu vejo que é importante o uso da tecnologia, mas tem 

alguns professores que estão apoiando demais nelas e acaba que não 

demonstra o teu saber, ou seja, não fica aquela aula dinâmica. (A1) 

 

Os alunos A6 e A2 ressaltaram que esse uso dá-se como suporte para a aula expositiva. 

O aluno A2 enfatizou que o slide é uma forma que o professor encontrou para não se perder 

em sala de aula. Caso esqueça o que tem a explicar, está tudo nos slides. Frisou, também, que 

os slides são cópias enormes de conteúdos, que muitas vezes são retirados de textos 

disponibilizados on-line. Comentou que o professor podia tornar isso mais prático resumindo, 

disponibilizando em forma de tópicos com pequenas explicações.  
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A maioria dos professores utiliza slides e data show. Sempre começa assim, 

aquele que usa menos, utiliza o slide. (A6) 

As tecnologias que eles mais utilizam em sala de aula é o data show e slides 

que eles montam em casa com seus conhecimentos e, de lá, eles utilizam 

para tipo, um..., pois é, para apoiar a aula, ajudar. Se ele esquecer alguma 

coisa, está ali no slide para ele relembrar, tipo com os conhecimentos deles, 

montados por eles. [...] se esquecer de alguma coisa, vai ali no quadro [...]. 

Não são todos, mas têm professores que fazem os slides, fica ali tipo Ctrl C, 

Ctrl V no Google e fica só em cima daquilo. Aí é meio chato, porque o aluno 

fica cansativo e fica vendo aquele trem ali tudo. Tem que fazer um slide, no 

meu caso, eu pensaria que fosse um slide, mas que fosse um slide mais 

espontâneo, dinâmico para ficar bem visível mesmo para o aluno entender. 

(A2) 

 

Com base nos discursos desses alunos, observou-se que eles compreendem o uso de slides 

como algo que está ligado ao fazer pedagógico no sentido de auxiliar o professor e não o 

aluno.  

Os demais alunos abordaram o uso de slides, mas não atribuíram nenhum juízo de 

valor a essas práticas. Enfatizaram, ainda, a utilização de redes sociais. O aluno A9 ressaltou o 

uso de tablets, e o aluno A10 mencionou o uso de celular nas práticas de ensino-

aprendizagem. O aluno A8 destacou a importância da parte prática e mencionou, ainda, o uso 

de site, onde o professor disponibiliza o material dado em sala de aula, mantém as pastas dos 

alunos.  

 

A lousa para apresentação de slides, data show, redes sociais para 

disponibilizar os arquivos que foram passados em sala de aula e, também, 

para estar comunicando com os alunos. (A3) 

Eles usam bastante slides, enviam bastantes links para a gente em nossos 

grupos sobre a matéria e sobre alguma coisa que possa interessar a gente. De 

maneira geral, é isso. (A4) 

Geralmente, eles utilizam a lousa digital, data show e, também, as redes 

sociais. (A5) 

Utilizam data show, lousa digital e, também, as redes sociais. (A7) 

Celulares, computadores, slides, tabletes, internet. (A9) 

Os mais usados são computador e data show, algumas vezes, celular. (A10) 

Computadores. No primeiro ano, a gente utilizou computadores antigos para 

manutenção (montar e desmontar computadores para conhecer as partes 

materiais) e a internet a gente usa no 3º. O professor disponibiliza o site 

(dele) e a gente tem acesso tipo: apostilas, slides, exercícios. A gente manda 

trabalhos pelo site e o professor avalia. Acho isso bacana. Cada aluno tem 

uma pasta de tudo que faz no site. (A8) 
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Conforme afirmou o aluno A2, no geral, o uso de slides só contribui para a 

aprendizagem se possibilitar uma melhor visualização do conteúdo, tornando-o mais atrativo 

por meio de imagens e vídeos. Observou-se, todavia, com base nos discursos discentes e na 

observação participante, que a utilização para a apresentação de vídeos é rara. Geralmente, 

são apresentados só os textos em tópicos.  

Os alunos entrevistados ressaltaram outros usos envolvendo tecnologias digitais como: 

software matemático para o trabalho com gráficos e funções; mapas on-line; lousa interativa 

para a apresentação de slides, vídeos e imagens; redes sociais e sites para disponibilização de 

arquivos com conteúdos trabalhados em sala e para a interação entre professores e alunos, 

envio de links com conteúdos voltados para assuntos discutidos em aula, envio de GIF;
7
 

Plataforma Moodle, celular e tablets usados na aula de Web 2.0.  

Acerca do uso de redes sociais para o aprimoramento de práticas pedagógicas, no 

curso Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio, Campus Januária, 

observou-se que os alunos consideram tais usos como algo que favorece uma maior interação 

entre professores e alunos, o que é de suma importância para a construção de novos 

conhecimentos. O aluno A5 pontuou que não basta utilizar-se de grupos em redes sociais, é 

preciso que os professores saibam como integrá-los às suas práticas para que se tenham bons 

resultados. “Saber lidar com esses meios é saber integrar ele a sua prática porque é uma coisa 

nova para alguns professores que ainda não adaptaram e para os professores que utilizam é um 

fator positivo”. (A5) 

Os alunos A1, A2 e A6 destacaram o uso das redes sociais como práticas que 

contribuem para uma melhor interação entre alunos e professores, para práticas mais 

interativas. Para esses alunos, essas são questões que favorecem, facilitam a aprendizagem. O 

aluno A6 mencionou, ainda, a facilidade de acesso aos conteúdos por meio de computadores e 

celulares.  

 

E as redes sociais que está sendo utilizada é o Facebook e mais ainda é o 

WhatsApp, em que cria o grupo dos alunos e os professores, e está sendo 

feita a interatividade ali, não somente só conteúdo, há várias interações. (A1) 

                                                           
7
 GIF (Graphics Interchange Format ou formato de intercâmbio de gráficos). Formato de edição de imagens, 

estáticas ou em movimento, muito utilizado na internet. Desenvolvido pela CompuServe, em 1987. Sua 

característica básica diz respeito à intercalação de linhas do desenho que permite que uma imagem, 

parcialmente descarregada, seja reconhecida antes de ser completamente baixada. GIF animado é constituído 

por várias imagens do formato GIF, compactadas num mesmo arquivo. Conjunto de várias imagens que se 

sucedem rapidamente constituindo um pequeno vídeo. É utilizado para compactar objetos em jogos eletrônicos. 

É, também, usado como emoticon. Disponível em: <http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/04/o-que-

e-gif.html>. Acesso em: 4 jan. 2017. 
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O professor consegue maior aproximação com o aluno. Aí gera uma 

amizade, fica uma coisa mais espontânea e gera mais conhecimento, 

interação e isso faz o aluno aprender mais. No grupo do WhatsApp, fica uma 

coisa interativa. O professor posta vários assuntos, no grupo WhatsApp, 

referentes aos conteúdos e fica uma coisa interativa e fácil de entender. (A2) 

Os grupos do Facebook e WhatsApp que permitem uma grande interação 

com os alunos. E acho que isso só tem a melhorar o método de ensino, 

porque, hoje, é difícil nós, alunos, sairmos do meio digital. E a questão do 

estudo a gente podendo acessar de qualquer lugar (computador, celular) para 

a gente é um grande avanço. (A6) 

 

O aluno A4 enfatizou que o professor P4 busca sempre diversificar suas aulas. 

Reiterou, ainda, que esse professor utiliza-se de vários recursos para prender a atenção dos 

alunos. O aluno A4 frisou que, geralmente, as práticas que envolvem tecnologias interessam 

mais aos alunos, visto que são nativos digitais e reforçou que as tecnologias digitais 

possibilitam um melhor entendimento dos conteúdos. 

 

Os professores mais antigos não utilizam muito as tecnologias, no máximo 

vídeo ou slides. Eles utilizam muito escrever no quadro, mas, a média de 

nossos professores, eles usam bastante tecnologia. Alguns gostam de inovar 

bastante como a professora de português, sempre trazendo alguma coisa 

nova. Ela sempre traz um vídeo de um professor que ela achou legal, ou um 

jogo novo, paródia de alguma música, alguma coisa nova que vai poder 

ajudar a gente para fixar a matéria e é uma forma bem divertida para 

aprender. Os alunos, geralmente, se interessam mais pelas coisas 

tecnológicas, porque é uma coisa muito do nosso tempo, a gente já nasceu 

com isso e, também, muitas dessas coisas são feitas para que sejam mais 

fáceis para a gente aprender. Muitas dessas tecnologias são voltadas para o 

aprendizado maior do aluno e acaba que unindo isso é muito bom para a 

gente. (A4)  

 

Os alunos A7 e A9 salientaram os grupos no Facebook e no WhatsApp como práticas 

que facilitam o acesso aos conteúdos. Eles focalizaram a existência de um grupo, no 

Facebook, específico da professora de português com a turma de terceiro ano do Curso de 

Informática para Internet Integrado ao ensino Médio. Os alunos A7 e A9 ressaltaram, 

também, outro grupo no WhatsApp, que envolve todos os alunos e professores dessa turma. O 

aluno A7 reiterou que, nessa rede social, há, ainda, um grupo constituído apenas por alunos da 

turma. Importante esclarecer que a pesquisadora só teve acesso aos grupos que envolvem a 

participação de alunos e professores dessa turma. Os alunos A7 e A9 realçaram que, no grupo 

do WhatsApp formado por professores e alunos, há uma troca de informação muito grande 

referente aos conteúdos trabalhados em sala.  
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Tem um grupo de português que a professora de português administra. E, no 

WhatsApp, tem um grupo também da sala, só dos alunos, e tem outro grupo 

que inclui os professores, também. Ele tem uma troca de informações muito 

vasta, tipo situação política e econômica do Brasil (postado pelo nosso 

professor de história), muita interação e informação, como: vídeos, fotos, 

informação etc., além da dinâmica escolar como outros assuntos que 

acontecem no mundo. O professor explica a matéria em sala de aula e ele 

manda as atividades fora do horário da aula, geralmente no final do dia, para 

a gente resolver e ele corrigir e discutir na próxima aula. E/ou alguns colegas 

postam: “professor adianta a matéria para a gente estudar para o ENEM”; 

e/ou informações e dúvidas sobre: dia da aula, horário etc. Os professores 

interagem com a gente não somente no dia da aula mais geralmente em 

qualquer horário fora da escola. (A7) 

Tem um grupo no WhatsApp, onde tem todos os alunos da turma junto com 

os professores. Eles podem enviar arquivos tipo slides, atividades etc. Se 

você quiser fazer alguma pergunta sobre dúvidas em sala de aula, os 

professores respondem pelo grupo e a gente discute sobre o assunto. E, pelo 

Facebook, tem o grupo só da professora de português onde ela disponibiliza 

atividades, dicas para redação para o Enem, slides, avisos. (A9)  

 

Apesar de os alunos A7 e A9 terem evidenciado o WhatsApp como um espaço que 

envolve o compartilhamento de muitos conteúdos trabalhados pelos professores em sala de 

aula, notou-se, por meio da observação participante, da inserção nesses grupos, que a 

interação entre professores e alunos volta-se mais para discussões políticas, provocadas pelo 

professor de história. Os demais professores postam apenas avisos relacionados a e-mails com 

conteúdos enviados para a turma, lembretes para estudarem para os testes, mudanças 

referentes ao horário das aulas. No mais, o grupo é destinado à comunicação cotidiana, 

brincadeiras, piadas.  

O aluno A10 frisou que esses grupos nas redes sociais, Facebook e WhatsApp, 

contribuem para a diversidade de pontos de vista e acentuou que são nas relações com outras 

pessoas que se constrói o senso crítico.  

 

Acho legal por que não fica tão preso como uma única fonte. Tipo o 

professor apresentou na sala e pronto. A gente pode buscar vários pontos de 

visão. O professor tem um ponto de visão e ele passa a sua visão e você vê 

coisas diferentes e pode até mudar de visão diferente da do professor. É 

discutindo o que é apresentado que a gente constrói e desenvolve o senso 

critico da gente. (A10) 

 

Os alunos A3 e A8 não emitiram nenhuma opinião alusiva aos usos das redes sociais 

nas práticas pedagógicas. Mencionaram apenas que os grupos nessas redes são utilizados para 

a troca de informações, envio de materiais pelos professores.  
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6.5 Tecnologias digitais: usos que potencializam o ensino-aprendizagem  

 

Ao serem indagados a respeito de como as tecnologias digitais podem potencializar o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas mais eficazes, tanto docentes quanto discentes não 

negaram as vantagens advindas dos usos dessas tecnologias.  Observou-se, entretanto, que as 

respostas a essa questão são vagas e imprecisas. O professor P2, que apresenta uma visão de 

ensino-aprendizagem como transmissão de conhecimento, não afirma como podem ser 

utilizadas, mas supõe que as tecnologias digitais possam contribuir para o aprendizado: 

“Suponho que as TDIC podem ser uma forma de potencializar a efetividade da 

aprendizagem”. Esse discurso demonstra que se trata apenas de suposições, o que é indicativo 

de que o professor não tem uma ideia formada a respeito de como essas tecnologias podem ser 

utilizadas. Essa aparente falta de domínio foi notada nos discursos dos alunos A1 e A6: 

 

Um uso maior de computador em sala de aula. E poderia ser um tablet, 

porque vejo que, como as tecnologias já está presente no meio dos alunos, e, 

isso é impossível de ser tirado dos alunos, eu vejo que isso pode ser utilizado 

a favor dos professores, como: celular, tablet. Acho que há inúmeras 

possibilidades, mas o professor tem que entrar no meio tecnológico para 

utilizar ao seu favor e não contra. (A1) 

Tem que haver um trabalho para o professor ter um domínio da ferramenta 

que ele está utilizando [...] mas acho que deveria ter cursos tantos os 

professores e alunos para ensinar a manusear essas ferramentas. (A6) 

 

Ao ser indagado a respeito de como utilizam tais tecnologias em suas práticas, o 

professor P2 respondeu: “Através de atividades que possibilitem os alunos a abstrair, explorar 

e principalmente construir seu conhecimento”. Esse discurso é representativo das vozes 

presentes em torno da educação nos dias atuais; todas as orientações e teorias afirmam que se 

devem explorar o potencial dos alunos, que os alunos devem construir seu próprio 

conhecimento. Observa-se, todavia, que na prática isso não se efetiva, não se sabe o que fazer 

e como fazer. Sendo assim, sob um novo discurso, repetem-se as mesmas práticas 

transmissivas, só que disponibilizadas por novos meios tecnológicos.  

As respostas dos professores P1 e P3 são bastante generativas, não apresentam 

nenhum indício de como esse uso pode ser dado na prática. O professor P1 chega a afirmar 

que os alunos, atualmente, estão envoltos numa nova cultura que demanda o uso de 

tecnologias, mas, também, não diz como podem ser utilizadas.   
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A presente geração pede o uso de tecnologias. São uma fonte inesgotável de 

possibilidades e por isso atingem todo tipo de aluno na sua individualidade. 

Com certeza criam uma empatia maior entre aluno e conteúdo, favorecendo 

o desenvolvimento da aprendizagem. (P1) 

No dia a dia através da discussão de temas pertinentes a disciplina. (P3) 

 

Entre os discursos docentes, destacam-se aqueles que apresentam exemplos de 

atividades que podem ser desenvolvidas. Alguns professores ressaltaram que as tecnologias 

podem ser consideradas instrumentos mediadores e facilitadores do processo de 

aprendizagem, propiciando a interação entre professores e alunos. Enfatizaram que o uso 

interativo, por meio de vídeos, quiz, livros digitais, fórum de discussão, aplicação real, uso de 

softwares para simular atividades, contribuem para a melhoria da aprendizagem. “Podem ser 

mediadoras entre professor-aluno, aluno-aluno, aluno-conhecimento e fontes de pesquisa, 

observação e análise” (P4).  

 

As TDIC são instrumentos facilitadores do processo de ensino- 

aprendizagem, uma vez que o professor tem em mãos várias formas de 

contribuir não só para explicação do conhecimento como também vários 

meios de interação entre ele e os alunos e entre os alunos em si. (P5) 

Podemos utilizar as TDIC para melhorar a interação do aluno com o 

conteúdo, oferecendo a ele possibilidades de melhoria no aprendizado 

através de conteúdos interativos como vídeos, quiz, livros digitais, fórum de 

discussão, etc. (P10) 

Colocando em prática um conteúdo visto em sala de aula e mostrando, de 

fato, aos alunos uma aplicação real de determinados saberes. (P6) 

Agilizando cálculos para melhor visualização e generalização. (P7) 

Os softwares educativos podem simular as atividades experimentais e 

fenômenos que ajudariam ao estudante visualizar e compreender melhor a 

aplicação das teorias ensinadas em sala de aula. Assim, sob orientação do 

professor, essas simulações auxiliariam na consolidação do aprendizado 

discente. (P9) 

 

Merece destaque o discurso do professor P8: “As TDIC estendem à sala de aula. 

Facilita a comunicação, permitindo que o aluno pratique mais e em vários lugares, não 

necessitando estar dentro do ambiente escolar”. Seu discurso dialoga com o que Santaella 

(2010) conceitua como aprendizagem ubíqua. Processo espontâneo que não se confunde com 

m-learning, apesar de ter grandes similaridades. A E-learning é caracterizada pela educação 

on-line enquanto que a m-learning é a educação on-line somada a mobilidade. “É facilitada 

pela convergência da internet, redes sem fio, equipamentos móveis e sistemas de e-learning. É 

entendida como recursos para facilitar a educação que podem fazer o aprendizado chegar a 
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quaisquer lugares” (SANTAELLA, 2013, p. 31). Com a facilidade dos acessos e conexões 

com a internet, pode-se aprender a qualquer momento e lugar. É importante destacar que todas 

essas formas caracterizam-se como educação formal, apresentam-se como processos 

sistemáticos e preestabelecidos por currículos institucionais. A m-learning é considerada 

como uma extensão da sala de aula, são desenvolvidos métodos e recursos sistemáticos e 

preestabelecidos pelo planejamento educacional de uma determinada instituição de ensino.  

A aprendizagem ubíqua, ao contrário, não segue uma sistemática preestabelecida, dá-

se de forma espontânea, informal. Com a expansão das tecnologias digitais e da conexão em 

rede, pode-se “saciar a sua curiosidade sobre qualquer assunto a qualquer momento e em 

qualquer lugar que esteja” (SANTAELLA, 2013, p. 40), sem necessariamente estar numa 

instituição de ensino, ou mesmo estar cumprindo uma tarefa determinada. Caracteriza-se 

como uma aprendizagem aberta, livre e ubíqua.  

 

6.6 Tecnologias digitais integradas ao currículo escolar e ao projeto pedagógico 

 

Analisando o plano de curso do curso Técnico em Informática para Internet Integrado 

ao Ensino Médio, IFNMG – Campus Januária, no qual constam todas as informações 

relacionadas ao curso, constatou-se que, entre as orientações metodológicas, destaca-se um 

eixo integrador (Eixo da Tecnologia e Desenvolvimento Social), que visa à integração das 

disciplinas do currículo. Conforme o plano de curso, esse eixo funciona como uma diretriz 

norteadora do trabalho docente. Nessa lógica, os professores devem levá-lo em consideração 

ao desenvolverem seus conteúdos específicos. Isso implica a integração da tecnologia ao 

trabalho pedagógico, no intuito de se conseguir uma visão ampla a respeito dos usos das 

tecnologias como meios para melhorar as condições de vida. Enfatiza-se que esse eixo propõe 

uma análise constante a respeito do papel da tecnologia, do desenvolvimento do pensamento 

crítico-reflexivo. Busca-se uma formação para além do conhecimento técnico. Dessa forma, o 

Plano de Curso traz esse eixo como o articulador que vai promover a transdisciplinaridade, no 

intuito de contribuir para o conhecimento tecnológico e desenvolvimento social. Ao analisar a 

matriz curricular, presente nesse plano, observou-se, todavia, que essa, desde a sua 

constituição, apresenta listas de conteúdos específicos relacionadas de forma isolada, sem 

nenhuma conexão entre as áreas. As próprias metas dão-se não no sentido de formação 

integral no curso, mas por disciplinas isoladas. Não há, nem mesmo nas disciplinas técnicas, a 

preocupação com a formação para a cibercultura, para a compreensão de como as tecnologias 

modificam o meio e a forma de pensar das pessoas. Não se abordou nenhuma questão 
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relacionada a essa cultura que emerge com o desenvolvimento do ciberespaço. Não há um 

trabalho que aborde a questão do conhecimento em rede, dos novos espaços formativos, da 

integração das tecnologias digitais ao trabalho pedagógico. O discurso relacionado ao eixo 

norteador limita-se à introdução do documento.
8
 Não se desenvolve nem mesmo na relação de 

conteúdos a serem trabalhados. Na prática, no dia a dia, isso é reproduzido pela maioria dos 

docentes que usam a matriz curricular como norte exclusivo de suas práticas.  

Analisando os discursos docentes relacionados à forma como as tecnologias digitais 

devem ser integradas ao currículo escolar, observou-se uma preocupação dos professores no 

que concerne à capacitação docente para utilizar essas tecnologias. Consoante alguns 

docentes, antes de incorporá-las ao currículo, é preciso que a escola conte com esses recursos 

e que os professores sejam capacitados para isso.  

 

Em primeiro lugar, a escola oferecendo recursos para os professores, e em 

segundo, capacitando os professores quanto à utilização de tais tecnologias 

para que assim incorpore no projeto pedagógico do curso e/ou da disciplina. 

(P6).  

Acredito que para que isto ocorra deveria ser investido na capacitação dos 

docentes em relação à utilização correta para o fim a que se destina, neste 

caso para a educação. As TDIC não deveriam ser apenas e fim no processo 

de ensino-aprendizagem e sim o meio pelo qual podemos melhorar este 

processo. (P10) 

De acordo com as necessidades e condições da Instituição de ensino, dos 

docentes e dos alunos. Principalmente no que se diz respeito à 

disponibilidade desses recursos e habilidade dos docentes em manusear. (P2) 

 

Os discursos desses professores demonstram uma consciência relacionada à 

importância de se integrar essas tecnologias ao trabalho pedagógico. Essa integração, todavia, 

não se efetivará, uma vez que o principal agente dessa mudança, o professor, não foi 

preparado para isso. Essa é uma problemática que causa um efeito em cadeia, se não se sabe 

como fazer, não se sabe as condições necessárias para desenvolver um currículo que abranja 

essa questão. Os discursos a seguir apresentam visões generalistas que não respondem ao que 

foi perguntado, que é como devem ser incorporadas. São indícios de que o professor entende a 

necessidade de mudança, mas não sabe como fazer, pois não foi capacitado para tal.  

 

                                                           
8
 Essa informação pode ser constatada pela leitura do Plano de Curso do Curso Técnico em Informática para 

Internet Integrado ao Ensino Médio. Disponível em: <http://www.ifnmg.edu.br/cursos/287-portal/januaria/ 

januaria-cursos-tecnicos/tecnico-em-informatica-para-internet-integrado/13192-tecnico-em-informatica-para-

internet-integrado>.  
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Incluídas em cada disciplina, ou seja, cada professor em sua respectiva 

disciplina teria que desenvolver atividades específicas envolvendo as TDIC. 

(P7) 

Em princípio, podem ser incorporadas e estimuladas como veículo de 

aprendizagem. Posteriormente, cada agente (professor e aluno) deve adequá-

las a sua necessidade e objetivo pretendido. (P1) 

De forma a contribuir para o desenvolvimento do aprendizado. (P3) 

 

Houve discursos que apontaram sugestões, como necessidade de discussão entre os 

professores das áreas e a equipe pedagógica, no intuito de encontrar a melhor maneira para se 

integrar as tecnologias digitais; mudanças na carga horária; o uso de redes sociais. 

 

As TDIC podem ser integradas ao projeto pedagógico da escola a partir de 

uma discussão entre sua parte pedagógica e os professores das áreas, em que 

estudariam quais e como essas tecnologias poderiam ser inseridas no 

contexto de suas instituições escolares. No caso da Física, os softwares 

educativos apresentam-se como importantes recursos didáticos no processo 

de ensino-aprendizagem. (P9) 

Poderia ser incluído no currículo uma parcela da carga horária para 

atividades extraclasse. Pois além de melhorar a comunicação entre docentes 

e discentes melhora a interação entre os próprios alunos e ainda os integra na 

utilização de tecnologias digitais. (P8) 

Através de aulas interativas (redes sociais), aulas- pesquisa, vídeo-aulas, 

aulas de conversação (talking) para disciplinas de língua estrangeira. (P5) 

 

Para que práticas mais interativas, mediadas pelas tecnologias digitais, aconteçam, é 

preciso, no entanto, que as estruturas curriculares fragmentadas sejam reestruturadas. Segundo 

Demo (2009), não há como falar em reconstrução do conhecimento de forma linear. Há que se 

buscar modificações nos sistemas de ensino. Diferentemente do que foi abordado e apesar de 

o currículo não apresentar nenhuma orientação prática, a instituição não oferecer uma 

capacitação adequada, observou-se que alguns professores buscam um trabalho para além do 

conhecimento específico e da formação técnica na área de informática, caso do professor P4.  

 

Durante o ano de 2015, desenvolvi um projeto com os alunos com vistas ao 

incentivo à leitura. Eles criaram canais no Youtube e compartilhavam as 

resenhas dos livros lidos no período, seguindo a tendência dos booktubers. A 

título de exemplo, segue link de um dos canais criados: 

<https://www.youtube. 

com/channel/UC7k8B9swvJ-06oyxsZQawoA>. Tb temos um grupo fechado 

no Facebook para postagem de informações, questões, textos, notas, dúvidas, 

além de manter contato constante com eles via Messenger, com envio e 

correção de redações, tira-dúvidas, etc. (P4) 
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Por meio do questionário, da entrevista dos alunos e das observações feitas em sala e 

nos grupos do Facebook e do WhatsApp, verificou-se que as práticas do professor P4 

estendem à sala de aula e possibilitam aos alunos uma aprendizagem ubíqua. As práticas desse 

professor dialogam com o que Santaella (2013) defende: aprender, em tempo de cibercultura, 

compreende considerar as modificações relacionadas ao perfil discente, aproveitar as 

potencialidades das tecnologias digitais para o desenvolvimento de atividades que vão além 

da aula expositiva em sala de aula. Isso, no entanto, não desqualifica esta estratégia de ensino, 

mas vem mostrar como outras formas de ensino-aprendizagem podem ser adicionadas a ela 

para tornar o ensino algo mais dinâmico, interativo.  

Segundo Silva (2010), ao convidar os alunos para um site, o professor está 

contribuindo para a sua inclusão no ciberespaço. Dessa forma, deve proporcionar práticas 

condizentes com a cultura que permeia esse espaço, a cibercultura. O autor enfatiza que  

 

Cibercultura quer dizer modos de vida e de comportamentos assimilados e 

transmitidos na vivência histórica e cotidiana marcada pelas tecnologias 

informáticas, mediando a comunicação e a informação via internet. Essa 

mediação ocorre a partir de uma ambiência comunicacional não mais 

definida pela centralidade da emissão, como na mídia tradicional (rádio, 

imprensa, televisão) baseados na lógica da distribuição que supõe 

concentração de meios, uniformização dos fluxos, instituição de 

legitimidades. (SILVA, 2010, p. 38) 

 

Assim, o autor dialoga com Lemos (2002) e Lévy (1999) quando destaca que se trata 

de uma nova lógica comunicacional na qual prevalece a interatividade propiciada pela 

“liberação do polo de emissão” (SANTOS, 2016, p. 5). Ao utilizar redes sociais e sites, 

criados para o trabalho pedagógico, é preciso que se leve em consideração a possibilidade de 

trocas, de diálogos que permitem práticas interativas; o novo perfil de leitor que se origina 

com o avanço das tecnologias digitais, com o crescimento das redes sociais, com a expansão 

dos smartphones. Santaella (2013) enfatiza que se está diante de uma nova realidade que 

apresenta mudanças significativas na forma de aprender.  

 

6.7 Desafios da ubiquidade para a educação 

 

Segundo Santaella (2013), o maior desafio da educação é saber integrar à educação 

formal a aprendizagem ubíqua e planejar atividades pedagógicas que contemplem os quatro 

tipos de leitores. O primeiro deles é o leitor contemplativo, originado no Renascimento, 

representa o leitor da idade pré-industrial, da era do livro impresso, da imagem fixa. O 
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segundo trata-se do leitor movente, leitor do mundo em movimento, da multiplicidade de 

linguagens, advindo da Revolução Industrial, expansão dos centros urbanos e da explosão dos 

jornais, fotografia, cinema e televisão. O terceiro é denominado como leitor imersivo, 

originário das tecnologias digitais, que implica habilidades de leitura que vão além da leitura 

linear, sequencial, típica dos livros impressos, diferente das habilidades dos receptores de 

imagens, dos telespectadores do cinema e da televisão. O leitor imersivo navega pelas telas 

por meio dos hipertextos, adentrando num universo de signos, construindo seu próprio 

percurso de leituras. Primeiro, faz um scanning,
9
 procurando uma determinada informação, 

logo em seguida, direciona a leitura utilizando-se de pistas até encontrar o que busca. Após 

encontrar, navega em profundidade pelos links que levam a informações mais específicas. 

Santaella (2013) destaca que os três tipos coexistem complementando-se.  

A expansão e a evolução das tecnologias digitais móveis conectadas em rede 

ocasionaram uma dupla mobilidade, informacional e física. Todo esse avanço permitiu o 

acesso a qualquer momento e de qualquer lugar, o que originou um novo tipo de leitor, que a 

autora batizou como: leitor ubíquo. Este lê, transita entre signos no ciberespaço ao mesmo 

tempo em que está presente corporalmente num determinado espaço físico. Segundo Santaella 

(2013, p. 31), “O que o caracteriza é uma prontidão cognitiva ímpar para orientar-se entre nós 

e nexos multimídia, sem perder o controle da sua presença e do seu entorno no espaço físico 

em que está situado”.  

A autora ressalta que a cultura do livro contribuiu para o desenvolvimento do 

pensamento lógico, analítico e sequencial, enquanto os conteúdos audiovisuais levaram ao 

pensamento associativo, intuitivo e sintético. Ela destaca que o leitor ubíquo apresenta um 

novo perfil cognitivo que envolve características advindas dos leitores, movente e imersivo. 

Assim,  

 

Não há dúvida de que a mente é distribuída, capaz de processar, paralela e 

conjuntamente, informações de ordens diversas, dando a elas igual 

magnitude, tanto as informações que provêm da situação ao seu redor, 

quanto àquelas miniaturizadas que estão ao alcance dos dedos e que são 

rastreadas com acuidade visual veloz e quase infalível, como se os olhos 

adivinhassem antes de ver. As ações reflexas do sistema nervoso central, por 

sua vez, ligam eletricamente o corpo ao ambiente tanto físico quanto ciber 

em igualdade de condições. Com isso, dissolvem-se quaisquer fronteiras 

entre o físico e o virtual. O controle motor reage, em frações de segundos e 

sem solavancos ou descontinuidades, aos estímulos que vêm do mundo ao 

                                                           
9
 Scanning é uma estratégia de leitura muito utilizada em Língua Inglesa. Busca extrair apenas as informações 

específicas do texto, sem necessariamente lê-lo todo. Disponível em: <https://englishejovem.wordpress.com 

/tag/tecnicas-de-leitura/>. Acesso em: 12 jan. 2017. 
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redor e do mundo informacional. A atenção é irremediavelmente uma 

atenção parcial contínua. (SANTAELLA, 2013, p. 31-32) 

 

Analisando as práticas do professor P4, observou-se que ele apresenta um traço 

inovador ao incorporar a rede social Facebook ao seu trabalho pedagógico de forma à 

complementar a educação formal e promover a aprendizagem ubíqua. Em conversas com a 

pesquisadora durante o período de observação participante, o referido professor destacou que 

os seus alunos tiveram um avanço considerável em relação às atividades que envolviam o 

trabalho com as tecnologias digitais. O professor desenvolve diversas atividades envolvendo 

as tecnologias digitais, como a produção de vídeos para publicação no Facebook, blogs, 

canais no YouTube. Nesse sentido, observou-se que os alunos, por meio da linguagem própria 

das tecnologias digitais, a hipermídia, passaram a produzir e a se envolver mais com tais 

atividades.  

Para início de discussão, é importante esclarecer alguns pontos. O professor P4 

acompanha os alunos desde o primeiro ano, período em que criou o grupo no Facebook (18 de 

fevereiro de 2014). Segundo esse professor, foi uma forma que encontrou para usar as redes 

sociais como aliadas, uma vez que os alunos vivem conectados. À medida que os alunos são 

aprovados para o ano seguinte, o nome do grupo é alterado. Hoje o grupo recebe o nome de 

IFNMG – Português 3º A/B – Info. Criado para compartilhamento de informações 

relacionadas ao conteúdo de Língua Portuguesa. O professor P4 usa o grupo para dar avisos, 

anexar slides e textos trabalhados em sala. Os dados produzidos com base na observação 

participante, na análise das atividades realizadas no grupo no Facebook, foram adicionados a 

esta pesquisa em forma de imagens conseguidas por meio de printing screen. É importante 

destacar que todas as imagens, apresentadas nesta pesquisa, foram autorizadas pelo professor 

P4, administrador do grupo no Facebook, e pelo professor P10, gerenciador e criador da sala 

virtual na Plataforma Moodle, via termo de autorização feito por escrito.  
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Figura 1 - Avisos 

 

Fonte: Grupo fechado no Facebook: IFNMG – Português 3º 

A/B – INFO. 

 

Figura 2 - Postagem de slides 

 

Fonte: Grupo fechado no Facebook: IFNMG – Português 3º A/B – INFO. 

 

O professor P4 aproveita para postar textos humorísticos relacionados à linguagem 

coloquial e os utiliza para trabalhar a forma padrão da língua. Há momentos para 

descontrações, desafios. 
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Figura 3 - Desafios 

 

Fonte: Grupo fechado no Facebook: IFNMG – 

Português 3º A/B – INFO. 

 

O professor P4 abre discussões relacionadas às inadequações gramaticais e motiva os 

alunos a encontrá-las e corrigi-las.  

 
Figura 4 - Textos para correções 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo fechado no Facebook: IFNMG – 

Português 3º A/B – INFO. 
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Figura 5 - Encontre os erros – linguagem coloquial 

 

Fonte: Grupo fechado no Facebook: IFNMG - Português 3º A/ B – INFO. 

 

O professor P4 mantém os alunos atualizados a respeito de temas diversos. Ele utiliza-

se do grupo no Facebook para postar textos que apresentam informações relacionadas a 

atualidades. A Figura 6 é um exemplo disso. 

  
Figura 6 - Atualidades 

 

Fonte: Grupo fechado no Facebook: IFNMG – Português 

3º A/B – INFO. 
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Além dessas postagens, o professor P4 posta vídeos e links sobre questões culturais, 

música, arte e literatura. Esse professor usa o grupo no Facebook como um meio de 

complementar seu trabalho em sala de aula. Ele ora inicia uma unidade temática, um 

conteúdo, divulgando, no grupo do Facebook, vídeos, comentários a respeito do que vai ser 

trabalhado, ora, depois de discutir em sala um determinado conteúdo, posta, nesse grupo, 

textos adicionais multimodais. As Figuras 7 e 8 apresentam exemplos dessas práticas. 

 

Figura 7 - Links para download de músicas 

 

Fonte: Grupo fechado no Facebook: IFNMG – Português 3º A/B – INFO. 

 

Figura 8 - Vídeos como recursos pedagógicos 

 

Fonte: Grupo fechado no Facebook: IFNMG – Português 3º A/B – INFO. 

 

O professor P4 organiza com os alunos, ao trabalhar a disciplina Literatura, a Semana 

da Arte Moderna, um evento de arte moderna no campus. Para contribuir com o 

desenvolvimento das atividades confiadas aos alunos, o professor P4 aproveita-se de vídeos 
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de minisséries para o trabalho em sala de aula. Esses vídeos são postados no grupo do 

Facebook.  

 

Figura 9 - Minissérie como recurso pedagógico 

 

Fonte: Grupo fechado no Facebook: IFNMG – Português 3º A/B – INFO. 

 

Ao observar a limitação da carga horária selecionada para a disciplina, que impede um 

trabalho mais completo, o professor P4 utiliza-se do grupo no Facebook para propiciar aos 

alunos os conteúdos que não serão trabalhados devido à indisponibilidade de tempo.  

 

Figura 10 - Vídeos adicionais 

 

Fonte: Grupo fechado no Facebook: IFNMG – Português 3º A/B – INFO. 

 

O professor P4 propõe, ainda, aos alunos a leitura de livros. Durante essa atividade, o 

professor solicita aos alunos, no Facebook, que postem frases-chave relacionadas aos livros 

que estão lendo. Ao fim da leitura, os alunos preparam vídeos com resenhas e postam no 
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grupo, nos blogs criados pelos alunos e em seus canais no YouTube. Overdose Literária,
10

 

citado pelo professor P4, é um desses canais. No grupo no Facebook, notou-se que os alunos 

comentam sobre as suas atuações nas atividades propostas. Observou-se que eles mesmos 

corrigem um ao outro quando comentem uma falha, elogiam uns aos outros, também. Durante 

o período de observação participante, o professor P4 destacou que as atividades referentes às 

resenhas envolvem o trabalho com vários gêneros textuais. Esse professor reiterou que, 

inicialmente, os alunos pesquisaram, na internet, vídeos, que apresentam resenhas. Em 

seguida, assistiram a esses vídeos e foi dado aos alunos um leque de escolhas, poderiam 

escolher quais livros queriam ler. Terminada a leitura, eles tinham de produzir dois gêneros 

diferentes: uma escrita para postagem no blog; um texto oral, produzido para exposição em 

vídeos. Os alunos foram divididos em grupos para a criação dos canais no YouTube. O 

professor P4 destacou que se surpreendeu com o desenvolvimento dos alunos em relação a 

vários aspectos, como comprometimento, postura diante das câmeras, entonação de voz, 

desenvolvimento das linguagens oral e escrita. O professor P4 enfatizou que percebeu, ainda, 

um grande avanço no que se refere aos alunos que, em sala, praticamente não falavam, não 

participavam. Segundo esse professor, foi notável o crescimento dos alunos. Ressaltou que 

pretende estender essa prática, melhorar. Destacou que tem interesse em trabalhar a respeito 

dos booktubers, canais no YouTube voltados para a discussão literária.  

  

                                                           
10

 Link do canal Overdose Literária: <https://www.youtube.com/channel/UC7k8B9swvJ-06oyxsZQawoA>. 

Links de outros canais e blogs criados pelos alunos para a postagem de trabalhos: 

<http://resenhaembo.blogspot.com.br/>; <https://www.youtube.com/watch?v=GPbkdepRjh8>; 

<http://overdoseliterariaa.blogspot.com.br/>; <https://www.youtube.com/channel/UCDvrP3-

Y6bABf9v_KU063eQ>; <http://lendas548.blogspot.com.br/>; 

<https://www.youtube.com/channel/UCGocM2NsT4W8mjWAfHyb0Iw>; <http://jahresenhas.webnode.com/>; 

<https://www.youtube.com/channel/UC7k8B9swvJ-06oyxsZQawoA/videos?view=0&shelf_id=0&sort=dd>; 

<http://resenhanerdif.blogspot.com.br/2015/06/resenha-do-livro-extraordinario-rj.html>. 
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Figura 11 - Resenhas 

 

 

Fonte: Grupo fechado no Facebook: IFNMG – Português 3º A/B – INFO. 

 

O grupo no Facebook é utilizado, também, para postar fotos e vídeos de atividades 

desenvolvidas pela turma, como teatros, apresentações, campeonatos, gincanas, entre outras 

atividades de games. O professor P4 desenvolveu o Projeto Soletrando, em que aproveita para 

trabalhar as questões relacionadas à ortografia, e a Gincana Solidária, que envolve diversos 

conteúdos trabalhados em sala. Além de participar e aprender os conteúdos científicos, os 

alunos aprendem a ser solidários, tanto por meio das atividades que exigem o trabalho em 

grupo para se chegar à solução como nas atividades que envolvem a aquisição de alimentos 

não perecíveis para doação a entidades filantrópicas da cidade. E, ainda, brinquedos, 

vestuários, calçados, fraldas. A Figura 12 apresenta as orientações do professor P4 

relacionadas à gincana. 
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Figura 12 - Atividades - Gincana Solidária 

 

 

Fonte: Grupo fechado no Facebook: IFNMG – Português 3º A/B – INFO. 

 

O professor P4 utiliza-se, ainda, do grupo no Facebook para dar aos alunos acesso a 

links diversos que podem contribuir para complementar, reforçar os conteúdos trabalhados 

com a turma.  
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Figura 13 - Links 

 

 

Fonte: Grupo fechado no Facebook: IFNMG – Português 3º A/B – INFO 

 

O professor P4 aproveita o grupo no Facebook para dar orientações diversas sobre 

atividades avaliativas. As Figuras 14 e 15 apresentam exemplos dessas práticas.  
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Figura 14 - Orientações sobre atividades avaliativas 

 

Fonte: Grupo fechado no Facebook: IFNMG – Português 3º A/B – INFO. 

 

Figura 15 - Atividades avaliativas - Debate Regrado 

 

Fonte: Grupo fechado no Facebook: IFNMG – Português 3º A/B – INFO. 

 

Além desse grupo, o Professor P4 é administrador de outro grupo: Dicas de Redação, 

no qual ele apresenta, toda semana, dicas de temas de redação, links com vídeo aulas. Esse 

grupo, inicialmente, foi criado para atender aos interesses dos alunos que cursam o terceiro 

ano dos cursos: Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio; Técnico em 

Meio Ambiente Integrado ao Ensino médio; Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino 

Médio. De acordo com o professor P4, esse grupo fez tanto sucesso que, atualmente, é 
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composto por 843 membros. Envolve todas as pessoas que apresentaram interesse em 

participar, independentemente de serem alunos do IFNMG – Campus Januária; incluindo a 

pesquisadora, que passou a fazer a parte do grupo. O professor P4 divulga, semanalmente, 

informações pertinentes à produção de textos argumentativo-dissertativos relacionados aos 

prováveis temas que podem ser exigidos na prova de redação do Enem. O professor P4 

desenvolve um clube de leitura onde os alunos comentam sobre os livros que leram. São 

desenvolvidas, também, oficinas de produção de texto.  

 

Figura 16 - Dicas de Redação 

 

Fonte: Grupo fechado no Facebook: IFNMG – Português 3º A/B – INFO. 

 

Analisando todas essas atividades desenvolvidas, observou-se que o professor P4 

preocupa-se com a aprendizagem para além da sala de aula. Busca desenvolver práticas que 

envolvem a aprendizagem ubíqua. A diversidade de textos propostos que engloba a 

hipermídia busca aliar as habilidades dos quatro tipos de leitor, no intuito de conseguir 

melhores resultados. Ao envolver outros ambientes e oferecer diversos recursos que incluem 

uma linguagem multimodal, esse professor atua sobre a zona de desenvolvimento potencial, 

intervindo de maneira que os alunos sejam capazes de aprender o conteúdo desejado. 

Observem, por exemplo, o trabalho com as resenhas. Primeiro, o professor P4 explica, indica 

fontes nas quais possam encontrar novas informações a respeito de como deve ser feita uma 

resenha, posta links com resenhas disponíveis na internet. Após esse trabalho, direciona os 

alunos a escolherem um livro de acordo com suas preferências, abre espaço para comentários 

no Facebook. Observou-se que esses espaços não são muito utilizados pelos alunos, pois eles 

não costumam fazer muitos comentários. Os poucos percebidos envolveram situações 

polêmicas em que os alunos discordam de algumas propostas do professor ou alguma 

discussão envolvendo opiniões opostas entre colegas. Foram percebidos, ainda, alguns 

comentários relacionados a elogios ou correções feitas entre colegas.  
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Tendo em vista que foi a partir dos recursos possibilitados pela Web 2.0 que a 

interatividade tornou-se possível, buscou-se, durante a observação participante, verificar como 

essas aulas acontecem na prática. O professor P10 ministra as aulas de Web 2.0 no laboratório 

de informática. Foi verificado o uso de slides para a apresentação do conteúdo. Após as 

explicações, os alunos desenvolviam atividades utilizando os computadores. Os alunos 

receberam orientações para a construção de sites e produziam individualmente, conforme suas 

próprias escolhas, um determinado site. Reitera-se que essa atividade é individual, um aluno 

por computador, entretanto notou-se que os alunos circulavam pelo laboratório em busca de 

ajuda ou oferecendo ajuda aos colegas. O professor P10 ficou o tempo todo à disposição para 

sanar dúvidas.  

Por meio da entrevista semiestruturada, realizada com os alunos, e da observação 

participante, foi possível verificar a utilização da Plataforma Moodle como uma extensão da 

sala. Na entrevista, houve discursos que consideravam essa prática do professor P10 como 

algo inovador, uma vez que isso possibilita aos alunos acessarem o conteúdo de onde estão, 

bem como sanarem suas dúvidas a qualquer momento, sem necessariamente estarem em sala 

de aula.   

 
Essa parte do site é um grande avanço. Antes, a gente ficava cada um no seu 

computador, depois mostra para o professor. Agora a gente tem acesso com a 

internet e a gente já está acostumado com isso. A gente troca informações 

com os colegas (via chat). Acho isso interessante. (A8) 

[...] na disciplina de Web 2.0, o professor tem um site no qual ele tem 

orientações para que a gente possa estudar. Após o final da aula, ele posta, 

em seu site, todos os arquivos referente àquela aula e a gente entra no site e 

pode repassar a matéria em casa. (A6)  

Utiliza o computador, porque a gente está sempre tentando fazer sites e a 

cada aula é uma prática diferente. A gente tenta fazer um novo efeito, novo 

modo de colocar alguma utilização no site é mais em relação a esse tipo. 

(A9) 

[...] então, a gente entra no site para obter as informações. Acho legal, pois 

fica disponível na internet no próprio site, então facilita a vida do aluno e do 

professor, porque não fica tão difícil de buscar depois. Nas aulas práticas, 

nós mesmos vamos montando nosso site com a ajuda do professor. Acho 

interessante e também é uma forma de preparar o aluno. [...] Tem o chat dos 

alunos com o professor e utilizamos, geralmente, quando temos dúvidas, 

quando estudamos em casa e mandamos a dúvida pelo chat e o professor 

responde. Acho legal que é uma forma de interagir com o professor fora da 

sala de aula, tratando dos assuntos referentes à matéria e não precisa esperar 

a aula para sanar aquela dúvida. (A10) 

 

O aluno A7, todavia, considerou essa prática como nada inovadora, nada atrativo. 

Tudo era dado da mesma forma que na aula. O professor P10, segundo esse aluno, usa a 
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plataforma apenas como veículo de informação: envio de slides, textos, matérias relacionadas 

ao curso, vídeos. Criticou o fato de as avaliações não serem práticas e a ausência do professor 

em termos de atendimento, respostas às perguntas feitas, às dúvidas. Os demais alunos 

entrevistados (A1, A2, A3, A4, A5) não se manifestaram em relação ao uso dessa plataforma. 

 

Acho que as aulas de web são muito superficiais e não preparam a gente para 

realização do site, para dinâmica do site e como deve ser. As avaliações são 

avaliações escritas, não são avaliações práticas na frente do computador e o 

professor nos disponibiliza a participação no site onde ele coloca os slides e 

os exercícios e infelizmente um professor muito ausente na questão de 

nossas dúvidas, nas nossas dificuldades ao tentar realizar esses exercícios. 

(A7)  

 

Ao ter acesso à sala virtual da turma na Plataforma Moodle, concedido pelo professor 

P10, constatou-se que o que acontece na sala de aula presencial é transportado para essa 

plataforma. Nela, são postadas as atividades feitas em sala, são encaminhados trabalhos e 

avaliações aos alunos. Esse espaço é utilizado como veículo de informação. A Figura 17 

apresenta registros que comprovam essa afirmativa.  

 

Figura 17 - Plataforma Moodle – Atividade avaliativa 

 

Fonte: Acesso restrito à sala de aula virtual no site <http://www.webmanha.com.br/academico>. 

 

Na página inicial, há uma mensagem de boas-vindas. Quanto aos espaços destinados 

às notícias e avisos, não se observou nenhum registro.  
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Figura 18 - Plataforma Moodle – Fórum de notícias 

 

 

Fonte: Acesso restrito à sala de aula virtual no site <http://www.webmanha.com.br/academico>. 

 

No blog da sala virtual, Desenvolvimento Web II – 2016, não foram observadas 

discussões entre alunos/alunos ou alunos/professores. O blog apresenta apenas um texto 

informativo a respeito de uma linguagem de programação usada para gerar conteúdo para a 

web. 
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Figura 19 - Plataforma Moodle – Blog 

 

Fonte: Acesso restrito à sala de aula virtual no site <http://www.webmanha.com.br/academico>. 

 

Constatou-se que a Plataforma Moodle é utilizada de forma a continuar a lógica da 

transmissão e exposição. Não há discussões, nem no espaço destinado ao blog nem no chat. 

Em conversas com o professor, ele afirmou que nem todos os recursos da plataforma são 

utilizados por falta de tempo. Apesar de o professor P10 ter se especializado na área de 

Ciências da Computação e Educação e acreditar que as tecnologias digitais podem “melhorar 

a interação do aluno com o conteúdo, oferecendo a ele possibilidades de melhoria no 

aprendizado através de conteúdos interativos como vídeos, quiz, livros digitais, fórum de 

discussão, etc.”, não foram observadas atividades interativas em sua sala virtual, nem 

presencial. As atividades feitas eram técnicas e voltavam-se exclusivamente para os conteúdos 

técnicos a serem ensinados.  

Ao analisar a ementa da disciplina Desenvolvimento de Web 2.0, observou-se que não 

houve preocupação com a formação para a cibercultura. Não há um trabalho voltado para as 

mudanças provocadas pela Web 2.0. Há um predomínio de atividades técnicas relacionadas ao 

desenvolvimento de sites 

 

EMENTA: Conhecer as etapas para o planejamento de website Profissional 

(briefing, proposta e projeto). Planejar e elaborar proposta de 

desenvolvimento de websites. Conhecer as ferramentas de uma IDE 

(Integrated Development Environment) para edição e criação de websites. 
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Introdução à linguagem de programação para internet. Reconhecer as 

principais funções, comandos e operadores de uma linguagem dinâmica para 

internet. Desenvolver aplicativos para internet com acesso a banco de dados. 

Conhecer um CMS (Content Management System) para websites. 

Desenvolver CMS (Content Management System) para websites baseado em 

projeto. Planejar e desenvolver websites baseado em projetos reais. Conhecer 

os principais meios de monetização de websites. Conhecer os mecanismos 

para divulgação e marketing de um website. Publicar o website em um 

servidor web. (IFNMG, 2014, p. 42-43) 

 

Observou-se que não houve a preocupação com o desenvolvimento de atividades que 

integrem as tecnologias como potencializadoras da aprendizagem. Não se levaram em 

consideração as habilidades de um leitor ubíquo: atenção multifocal, podendo responder 

simultaneamente a diversos focos. Santaella (2013) enfatiza que essas habilidades não devem 

substituir as anteriores, mas somar-se a elas. Reitera-se que essas argumentações não dizem 

respeito à interatividade dos conteúdos em si, mas às práticas pedagógicas, como elas foram 

conduzidas. Dessa forma, é preciso que os docentes compreendam a importância de planejar 

suas atividades tendo como ponto de partida o perfil desses quatro tipos de leitores e a 

inclusão da aprendizagem ubíqua à formal no intuito de propiciar aos alunos uma 

aprendizagem mais significativa, coerente com suas demandas. Por mais inovadoras que 

sejam as práticas docentes, uso de tecnologias digitais, redes sociais, estas só possibilitarão 

mudanças significativas no processo de ensino-aprendizagem se levar em consideração esses 

aspectos, se utilizarem os princípios da convergência dos novos dispositivos móveis, 

considerados como multimodais e ubíquos: comunicação ubíqua, jogos, vídeos, fotos, música, 

textos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao iniciar esta dissertação, a principal inquietação era compreender como as 

tecnologias digitais são utilizadas pelos docentes no curso Técnico em Informática para 

Internet Integrado ao Ensino Médio, do IFNMG – Campus Januária, e os discursos que 

permeiam esses usos. Para um melhor entendimento dessa problemática, esta pesquisa 

buscou verificar as condições oferecidas para práticas pedagógicas inovadoras, mediadas 

pelas tecnologias digitais, e os possíveis impasses que as dificultam; observar as implicações 

desses usos para o processo de ensino-aprendizagem e para o desenvolvimento da autonomia 

dos envolvidos nesse processo, bem como conhecer como os discentes e docentes 

consideram os usos das tecnologias digitais nas práticas pedagógicas.  

Ao analisar as condições em que os professores desenvolvem suas práticas 

pedagógicas, constatou-se que, apesar de tratar-se de um curso específico na área de 

informática, um curso técnico voltado para internet, 80% dos docentes (P1, P2, P3, P4, P6, 

P7, P8, P9) que atuam nesse curso não receberam formação voltada para o uso de tecnologias 

digitais. O próprio IFNMG – Campus Januária disponibilizou em 2013-2014 tablets para 

todos os docentes em exercício na época. Não houve, no entanto, capacitação para o uso 

dessas tecnologias. Além do professor de Web 2.0, que mencionou utilizá-lo em suas 

práticas, não se constatou o uso de tablets pelos professores. Observou-se que, no IFNMG – 

Campus Januária, mesmo sendo uma instituição tecnológica que oferta cursos específicos na 

área de informática, tanto em nível básico quanto superior, até então, não há uma preocupação 

maior com a capacitação dos docentes para o uso de tecnologias digitais. É preciso que se 

invista em políticas de formação de professores condizentes com as demandas relacionadas à 

nova cultura, a cibercultura. Há uma defasagem nesse sentido, a maioria dos docentes 

pesquisados não está preparada para a incorporação dessas tecnologias em suas práticas. 

Destaca-se que tão importante quanto à oferta de políticas que visem a essa formação, 

conforme afirma Contreras (2002), é a existência de um professor intelectual crítico, que seja 

um sujeito autônomo capaz de buscar meios para sua própria capacitação, um pesquisador. É 

importante que esteja atento às oportunidades para aprimoramento de suas práticas. Percebeu-

se, ao traçar o perfil dos professores sujeitos desta pesquisa, que todos eles participaram de 

uma formação continuada, seja ela especialização lato sensu, especialização stricto sensu ou 

cursos de treinamentos. Conquanto, com exceção dos professores P5 e P10, esses docentes 

afirmaram que sua formação não lhes deu base para a inserção de tecnologias digitais em 

suas práticas.  



 

 

 

119 

 

 

É oportuno esclarecer que, no primeiro semestre de 2017, o IFNMG – Campus Januária 

começou a ofertar gratuitamente oficinas voltadas para o uso de práticas de ensino-

aprendizagem, que envolvem estratégias diversificadas, tecnologias digitais e uso de plataforma 

de ensino on-line. Trata-se de uma ação multiplicadora de uma professora de Didática, que atua 

no ensino superior. Essa professora participou de uma capacitação na Finlândia, na 

Universidade de Ciências Aplicadas de Tampere, projeto Teachers for the Future-III e, ao 

retornar para o Brasil, desenvolveu o projeto Conhecendo e Aplicando Novas Ferramentas e 

Técnicas de Ensino. Até o momento, foi ofertada uma oficina que buscou demonstrar como o 

uso de tecnologias como celulares/smartphones, computadores conectados à rede podem ser 

utilizados para um trabalho pedagógico mais interativo envolvendo plataformas on-line, como 

Kahoot. Notou-se que nenhum dos docentes, sujeitos desta pesquisa, participou dessa oficina. 

Serão ofertadas no decorrer deste semestre mais oito oficinas.  

Quanto aos recursos disponíveis para uso dos professores, verificou-se que os 

laboratórios são usados mais pelos professores da área técnica/informática, os demais 

professores raramente os utilizam. As únicas aulas que aconteceram nos laboratórios, durante 

o período de observação participante, foram as aulas de Web 2.0 e aula de Programação. 

Outras tecnologias, como data show e telas interativas, são disponibilizadas em quantidade 

insuficiente. Segundo informações das Coordenações do Ensino Médio e do Patrimônio 

Escolar, essa questão será solucionada, ainda no primeiro semestre de 2017, com a instalação 

de data show em cada sala de aula e a disponibilidade de um maior número tanto de telas 

interativas quanto de data shows. Foi observada a existência de uma sala de multimeios 

equipada com TV, aparelho de DVD, data show, quadro branco, caixa de som, no entanto 

não se verificou o uso dessa sala. 

Em referência à distribuição das aulas, notou-se que a hora/aula é de 50 minutos. 

Algumas disciplinas apresentam horários coligados de 100 minutos. Essa organização do 

tempo escolar, conforme Bonilla (2002), Kenski (2007), Santos (2004) e Santaella (2013), 

impossibilita práticas que envolvam o trabalho com tecnologias digitais. É preciso que haja 

mais flexibilidade tanto em relação ao tempo escolar quanto aos espaços. Não se pode pensar 

em práticas que envolvem a estruturação do conhecimento em forma de redes presos à forma 

de salas de aulas que atendiam à demanda da educação centrada no livro texto. Nessa linha 

de pensamento e em consonância com os autores que dão sustentação a esta pesquisa, é 

preciso que os professores sejam bem formados para que tenham condições e conhecimento 

bastantes para produzirem as mudanças curriculares necessárias a sua realidade. É preciso, de 

acordo com Santos (2016) e Santaella (2013), que os professores entendam, vivam a 



 

 

 

120 

 

 

cibercultura, quais as reais influências das tecnologias digitais e suas potencialidades para o 

aprimoramento de práticas pedagógicas mais condizentes com os jovens atuais.  

Ao analisar as práticas pedagógicas dos professores do Curso Técnico em Informática 

para Internet Integrado ao Ensino Médio, observou-se que a maioria dessas práticas volta-se 

para as lógicas lineares de transmissão do conhecimento. Essa mesma lógica é notada na sala 

de aula virtual criada na Plataforma Moodle, aula de Web 2.0. De acordo com os discursos dos 

discentes e a observação participante, foi possível constatar que as práticas docentes são mais 

centradas na exposição de conteúdos via data show ou tela interativa. Como estas não são 

disponibilizadas em quantidade suficiente para a demanda de uso, quando não encontram 

nenhuma dessas tecnologias disponíveis, os professores utilizam os livros didáticos e a lousa, 

seguindo as mesmas metodologias expositivas e transmissivas.  

O professor que se limita a passar informação será substituído pelas tecnologias 

digitais. Fava (2014) enfatiza que o professor que se julga atualizado porque usa slides para 

apresentação do conteúdo, ainda assim não terá mais espaço. Na educação de hoje, como 

afirmam Demo (2009), Sancho e Hernández (2006), não cabe mais o papel do professor como 

detentor do conhecimento. Demo (idem) defende, ainda, a necessidade de uma educação 

qualitativa voltada para a emancipação do educando como um ser político. Assim, não mais 

um mero expectador, mas alguém capaz de analisar, questionar e reconstruir o próprio 

conhecimento, uma vez que o conhecimento é algo dinâmico. Como fica bem claro em 

Sancho e Hernández (idem, p. 88) “o uso de novas tecnologias é visto agora como um 

meio para fortalecer um estilo mais pessoal de aprender em que os estudantes estejam 

ativamente envolvidos na construção do conhecimento e na busca de respostas para seus 

problemas específicos”.  

O grande desafio que emerge com o avanço das tecnologias digitais, em concordância 

com Santaella (2013), diz respeito à aprendizagem ubíqua, ao novo leitor, o leitor ubíquo. 

Consoante Fava (2014), busca-se um professor que seja estrategista, aquele que aproveita a 

diversidade de linguagem possibilitada pelas tecnologias digitais para o aprimoramento do 

trabalho pedagógico; entenda o processo de ensino-aprendizagem, como os nativos digitais 

aprendem e como são motivados, desafiados; compreenda as alterações advindas das 

inovações tecnológicas e suas influências no meio educacional, na forma de cognição 

humana. Silva (2010) corrobora essa ideia quando afirma que não há mais espaço para o 

professor que ficou preso ao passado, que não incorpora as inovações tecnológicas às suas 

práticas. Ele ressalta, ainda, que educar na cibercultura implica compreender que as 

tecnologias digitais inauguram uma nova forma de estruturar a aprendizagem, o que implica 
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desafios, como: o professor precisa compreender a mudança relacionada à transição das 

mídias clássicas para a mídia on-line; precisa se dá conta da hipermídia, que exige práticas 

interativas, em que os alunos tornam-se coprodutores de conhecimento. Santos (2016) ressalta 

que a liberação do polo de emissão tornou possível a coautoria, a construção de comunidades 

virtuais de aprendizagens. 

Outras práticas que abrangem uso de softwares; mapas on-line; produção de vídeos; 

uso de redes sociais, sala de aula virtual, celular e tablets também foram evidenciadas, 

contudo são ações menos frequentes e isoladas, ou seja, executada por um determinado 

professor. Acerca do uso de redes sociais para o aprimoramento de práticas pedagógicas, 

notou-se que os alunos consideram tais usos como algo que favorece uma maior interação 

entre alunos/alunos e professores/alunos. Quanto aos grupos nessas redes, formados pelos 

professores e alunos, verificou-se que o grupo no WhatsApp está mais direcionado às 

conversas informais, assuntos relacionados à atualidade, algumas discussões que envolvem 

partidos políticos, os professores enviam alguns avisos; enquanto o grupo no Facebook, 

administrado pelo professor P4, é voltado para a produção, divulgação de atividades escolares, 

informações diversas.  

As práticas desenvolvidas, no Facebook, apresentaram um avanço significativo no 

sentido de oferecer atividades mais dinâmicas, interativas e participativas, visto que são 

atividades que se apresentam de forma significativa para os alunos. Tais práticas envolvem 

questões relacionadas à cultura vivida pelos alunos, às linguagens próprias de suas vivências. 

Tendo em vista que os discentes estão o tempo todo conectados, expandir a sala de aula para 

as redes sociais é possibilitar aos alunos outros espaços formativos. Com base nos discursos 

discentes e do docente administrador desse grupo, professor P4, as atividades no Facebook 

despertam o interesse dos alunos, contribuem para a construção de novos conhecimentos em 

interação com esses novos meios e com outras pessoas. Essa diversidade de espaços 

formativos é o que Santos (2004) denomina por espaços multirreferenciais, que podem 

contribuir para a criação de novas redes de conhecimentos. Utilizar as redes sociais, 

incorporando sua diversidade de linguagens, é aproveitar-se das tecnologias digitais para um 

trabalho diferenciado que propicia aos alunos não só o acesso aos novos conhecimentos, mas 

a possibilidade de torná-los construtores, coautores da própria aprendizagem. Consoante 

Santaella (2013), mesmo quando não se utiliza as tecnologias digitais para fins de estudo, há 

construção de conhecimentos, visto que a aprendizagem ubíqua é informal e espontânea.   

O trabalho em relação ao desenvolvimento de canais no YouTube, os blogs propostos 

pelo professor P4 e o desenvolvimento de booktubers são considerados como uma forma de 
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inteligência coletiva, onde comunidades virtuais vão possibilitar aos jovens produzir 

conhecimentos literários, utilizando uma linguagem mais próxima desses jovens, algo que antes 

era feito apenas por especialistas, numa linguagem rebuscada. Práticas, assim, complementam a 

educação formal com a educação ubíqua e tornam os alunos produtores de cultura em rede. 

Aproveitam-se das potencialidades da liberação do polo de emissão para a troca de ideias em 

rede. É uma prática interativa, participativa, que por meio da linguagem das tecnologias digitais, 

a hipermídia, vai além da simples transmissão de conteúdos: os alunos aprendem a produzir 

conhecimento; reorganizar as informações; utilizar e produzir gêneros diversificados; selecionar 

as informações pertinentes; desenvolver habilidades argumentativas. 

Conforme Vygotsky, as funções superiores, típicas do ser humano, são construídas 

com base no desenvolvimento cultural, nas relações sociais, por meio da linguagem. O 

desenvolvimento das funções mentais superiores dá-se na interação entre sujeitos. Nesse 

sentido, a educação, segundo Freitas (2009), assume uma função primordial, visto que a 

aprendizagem precede o desenvolvimento. Conforme enfatiza Bonilla (2009), é preciso que se 

compreenda a escola como um espaço onde todos estão em processo de formação, para que 

velhas práticas e concepções sejam deixadas para trás, dando espaço às novas redes de 

conhecimento que vão se formando na interação com o meio e com o outro. Enfatiza-se que é 

preciso que as instituições educacionais invistam em produção de cultura e conhecimento e 

não na transmissão e acumulação de informações. É notável a necessidade de uma 

reestruturação na forma como as tecnologias digitais têm sido inseridas nas práticas 

pedagógicas dos professores do curso Técnico em Informática para Internet, no IFNMG – 

Campus Januária. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO 

 

QUESTIONÁRIO A SER APLICADO AOS PROFESSORES 

 

Os questionários foram apresentados na versão on-line por meio dos Formulários 

Google. 

 

TECNOLOGIAS DIGITAIS E PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

1. Qual a sua formação? Informe o ano de conclusão do seu curso. 

____ Graduação  

____ Especialização 

____ Mestrado  

____ Doutorado  

____ Pós-doutorado  

2. Informe a área e o ano de conclusão do seu curso. 

_______________________________ 

3. Por que você escolheu esta profissão? 

____ Influência de outras pessoas.  

____ Vontade própria, por gostar de ensinar.  

____ Falta de opção.  

____ Falta de condições para cursar outra faculdade.  

____ Outras: _____________________________ 

4. Há quanto tempo você está nesta profissão? 

____ Menos de 5 anos. 

____ De 5 a 10 anos.  

____ De 10 a 15 anos.  

____ Mais de 15 anos. 

5. Sua formação deu a você base para o trabalho, a diversidade de práticas pedagógicas em 

sala de aula?  

____ Sim 

____ Não  

____ Parcialmente  
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6. Sua instituição oferece cursos de capacitação? Quais? (Nesta questão, há a possibilidade de 

marcar mais de uma opção.) 

____ Cursos de aperfeiçoamento em sua área. 

____ Cursos para a utilização de tecnologias digitais. 

____ Especialização 

____ Mestrado  

____ Doutorado  

____ Pós-doutorado  

____ Não oferece. 

Outros: ____________________________ 

7. Você participa de cursos de formação continuada?  

____ Sim 

____ Não 

8. Caso afirmativo, QUAIS cursos? (Nesta questão, há a possibilidade de marcar mais de uma 

opção.) 

____ Cursos de aperfeiçoamento em sua área.  

____ Cursos para a utilização de tecnologias digitais.  

____ Especialização 

____ Mestrado  

____ Doutorado  

____ Pós-doutorado  

Outros: ____________________________ 

9. O que devem contemplar os cursos de formação de professores? (Nesta questão, há a 

possibilidade de marcar mais de uma opção.) 

____ Atualização relacionada ao conhecimento específico de cada área. 

____ Teorias relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem. 

____ Questões práticas relacionadas às atividades que devem ser desenvolvidas em sala de 

aula. 

____ Formação para o uso de tecnologias digitais.  

____ Participação em eventos, workshop, seminários, simpósios. 

____ Pesquisa  

Outros: ________________________________ 
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10. Suas práticas pedagógicas visam ao desenvolvimento da autonomia dos alunos?  

___ Sim.  

___ Não.  

___ Não sei.  

11. Quais são as tecnologias disponíveis em sua instituição para o trabalho pedagógico?  

____ Livros didáticos 

____ Livros para pesquisa 

____ Dicionários 

____ Lousa 

____ Lousa interativa 

____ Tablets 

____ Data show 

____ TV e vídeo 

____ Equipamento de som 

____ Computadores conectados à internet 

____ Softwares educativos 

____ Máquina de xerox 

Outros: ___________________________ 

12. Quais as tecnologias que você utiliza para o desenvolvimento de sua prática pedagógica? 

____ Livros didáticos 

____ Livros para pesquisa 

____ Dicionários 

____ Lousa 

____ Lousa interativa 

____ Tablets 

____ Data show 

____ TV e vídeo 

____ Equipamento de som 

____ Computadores conectados à internet 

____ Softwares educativos 

____ Máquina de xerox 

____ Smartphones 

Outros: ___________________________ 
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13. Você costuma acessar a internet para:  

(Nesta questão, há a possibilidade de marcar mais de uma opção.) 

____ Acessar redes sociais. 

____ Ler jornal. 

____ Preparar material didático. 

____ Comunicar com pessoas distantes. 

____ Ler artigos de revistas especializadas. 

____ Estudar. 

Outros: __________________ 

14. Você costuma utilizar redes sociais? Quais?  

(Nesta questão, há a possibilidade de marcar mais de uma opção.) 

____ Facebook 

____ WhatsApp 

____ Instagram 

____ Youtube 

____ Snapchat 

____ Google+ 

____ MSN 

____ Skype 

____ Não utilizo nenhuma rede social. 

Outros: ___________________ 

15. Caso você acesse, alguma das interfaces acima, qual o dispositivo utilizado? 

(Nesta questão, há a possibilidade de marcar mais de uma opção.) 

____ Smartphone (celular) 

____ Notebook 

____ Tablet 

____ Computador de mesa 

16. Você já pensou em desenvolver atividades didáticas utilizando algumas dessas redes 

sociais?  

____ Sim  

____ Não  

17. Você recebeu alguma formação para o uso de tecnologias digitais na educação?  

____ Sim 

____ Não 
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18. Caso afirmativo, como se deu essa formação? 

____ Treinamento esporádico  

____ Curso modular com atividades práticas  

____ Curso com ênfase na teoria  

Outros: _________________________ 

19. Qual a sua concepção de aprendizagem? Como se dá esse processo?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

20. Segundo (SANTAELLA, 2013, p. 2-3): 
 A transmissão digital caracteriza-se pela conversão de sons, animações, textos e 

formas gráficas para formatos que são legíveis ao computador. O código analógico 

dessas mensagens é quebrado em tiras de zero e um que carregam a informação em 

forma codificada para dentro do computador. Cada vez mais, a comunicação é 

produzida e distribuída nessa forma digital, de modo que as mesmas tecnologias 

básicas são utilizadas para transmitir todas as formas de comunicação.  

 

Com base nos aspectos interativos advindos da transmissão digital, responda: 

 

a) Como as tecnologias digitais podem ser utilizadas de forma a potencializar o 

desenvolvimento da aprendizagem?  
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) E como as tecnologias digitais devem ser integradas ao currículo escolar e ao projeto 

pedagógico? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

PARTE II – TECNOLOGIAS DIGITAIS E PRÁTICA PEDAGÓGICA 

1. Como vocês utilizam as tecnologias digitais em suas práticas pedagógicas de forma a 

potencializar o desenvolvimento da aprendizagem discente? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO B – ENTREVISTA 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

ENTREVISTADORA: Ivonilde Pereira Mota Alkmim 

ENTREVISTADO: (alunos do curso Técnico em Informática para Internet Integrado ao ensino Médio, do 

IFNMG – Campus Januária). 

RECURSOS: Gravador; bloco de notas. 

DATA:  

TEMA: Usos de tecnologias digitais nas práticas pedagógicas no Curso Técnico em Informática 

para Internet Integrado ao Ensino Médio/IFNMG – Campus Januária.  

 

BLOCO 1 

O PORQUÊ DA PESQUISA 

 

 

OBJETIVOS DO BLOCO 

Informar sobre a finalidade da entrevista; 

Explicar ao entrevistado a razão da sua escolha e a importância da sua participação para 

a realização do trabalho; 

Solicitar autorização para a gravação da entrevista e transcrição. 

 

 

 

QUESTÕES 

ORIENTADORAS 

Apresentação da entrevistadora; 

Informação de que a entrevista será gravada; 

Apresentação do problema, dos objetivos e da importância da pesquisa para o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas, mediadas pelas tecnologias digitais, que 

propiciem o desenvolvimento significativo do ensino-aprendizagem. 

Ênfase na participação do/a entrevistado/a na pesquisa; 

Esclarecimento ao entrevistado sobre a forma de realização da pesquisa (como a 

entrevistadora a conduzirá); 

Agradecimento ao entrevistado por ter aceitado o convite. 

PERGUNTAS DE 

RECURSO E DE 

AFERIÇÃO 

Está de acordo em participar desta entrevista? 

Quer esclarecer alguma dúvida? 

 

BLOCO 2 

PERFIL DO ENTREVISTADO 

OBJETIVOS DO BLOCO Caracterizar o entrevistado/a 

QUESTÕES 

ORIENTADORAS 

Relato a respeito da sua participação em sala de aula;  

PERGUNTAS DE 

RECURSO E DE 

AFERIÇÃO 
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BLOCO 3 

DE QUE FORMA AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, MEDIADAS PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS, 

PROPICIAM O DESENVOLVIMENTO SIGNIFICATIVO DO ENSINO-APRENDIZAGEM? 

 

 

 

 

OBJETIVOS DO BLOCO 

Analisar como as práticas pedagógicas, mediadas pelas tecnologias digitais, dos 

docentes do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do IFNMG – 

Campus Januária, propiciam o desenvolvimento significativo do ensino-aprendizagem; 

Verificar como essas tecnologias digitais são utilizadas; 

Como os alunos concebem esse uso e que contribuições percebem para o 

desenvolvimento de sua aprendizagem;  

Compreender como as práticas, mediadas pelas tecnologias digitais, podem contribuir 

para o desenvolvimento da autonomia dos alunos. 

 

 

QUESTÕES 

ORIENTADORAS 

Conhecimento do uso das tecnologias digitais como interfaces pedagógicas interativas;  

Uso interativo das tecnologias digitais; 

Contribuição das práticas pedagógicas, mediadas pelas tecnologias digitais, para o 

desenvolvimento da autonomia dos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. 

 

 

 

 

PERGUNTAS DE 

RECURSO E DE 

AFERIÇÃO 

Que tecnologias digitais são utilizadas pelos docentes do curso Técnico em Informática 

Integrado ao Ensino Médio, do IFNMG, – Campus Januária? 

De que forma as práticas pedagógicas, mediadas pelas tecnologias digitais, podem 

propiciar o desenvolvimento do ensino-aprendizagem? 

Como você avalia as metodologias utilizadas pelos docentes do curso? Justifique. 

Como você analisa a sua participação em sala de aula? Justifique. 

As práticas dos professores, mediadas pelas tecnologias digitais, têm contribuído para o 

desenvolvimento de sua autonomia? Justifique. 

Como você conceitua uma prática docente inovadora e adequada às expectativas dos 

discentes?  

Quais outros aspectos você considera importantes em relação à prática do professor? 

 

BLOCO 4 

FINALIZAÇÃO DA ENTREVISTA 

OBJETIVOS DO BLOCO Conhecer o posicionamento dos entrevistados; 

Obter opiniões dos entrevistados sobre a entrevista. 

QUESTÕES 

ORIENTADORAS 

Agradecimentos aos entrevistados. 

PERGUNTAS DE 

RECURSO E DE 

AFERIÇÃO 

Quer abordar algum aspecto que não foi apresentado nesta entrevista? 
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ANEXO C- AUTORIZAÇÕES PARA PRODUÇÃO DOS DADOS 

REFERENTES AOS GRUPOS NAS REDES SOCIAIS E SALA DE AULA VIRTUAL 

 



 

 

 

138 

 

 

 

 


