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Editorial

Na Universidade Federal de Goiás, o Centro de Ensino e Pesquisa 
Aplicada à Educação (CEPAE) é vanguardista na sua proposta educacional 
e na preocupação com a educação básica de qualidade. Em 2020, o CEPAE 
completa dez anos de criação do Departamento de Multimídia Educati-
va, com a incorporação de novos profissionais educadores, associados aos 
profissionais já atuantes, com expertise nesta área e que lançam mão das 
tecnologias de forma inovadora, contextualizada, buscando contribuir para 
promover o desenvolvimento integral de discentes e docentes. 

Em comemoração, a Revista Polyphonía dedica esse número a um 
Dossiê com o foco em experiências, pesquisas, práticas, reflexões, processos 
e descobertas que envolvam as tecnologias digitais na educação básica. Este 
número reúne artigos de diferentes áreas do conhecimento, desde mate-
mática, assuntos relacionados à educação, até a área de linguagem, sendo, 
portanto, textos transdisciplinares e que convergem entre si a partir do foco 
nas tecnologias digitais. 

Não poderia ser diferente, pois as tecnologias digitais perpassam to-
das as áreas e nuances das nossas vidas. Elas estão no nosso dia-a-dia, tanto 
nos processos produtivos quanto nos momentos de desenvolvimento in-
dividual, social e em momentos familiares. As tecnologias não pertencem 
a uma única área do conhecimento, perpassando tudo o que é humano. 
Quantos de nós não utilizamos as tecnologias digitais nos mais diversos 
momentos? Não obstante, o acesso não é universal. A exclusão digital é uma 
triste realidade e também tem sido vista como uma agravante do abismo da 
desigualdade social.

Considerando este contexto diverso, apresentamos o Dossiê “Tecno-
logias digitais e ensino na educação básica”. O tema não poderia ser mais 
atual, sobretudo com a situação de isolamento social que estamos impostos, 
por um tema sanitário e de proteção da saúde da população em tempo de 
pandemia. As tecnologias digitais podem contribuir com as interações so-



ciais, garantindo o distanciamento social. Contudo, as tecnologias digitais 
não contribuem só com a superação do distanciamento geográfico para as 
interações sociais. Para conseguir compreender o século XXI, é preciso en-
tender as relações que envolvem as tecnologias, particularmente as tecno-
logias digitais. Especialistas preveem que poderá haver um grande abismo 
entre aqueles que compreendem e sabem operar as relações e processos de 
corpos e mentes que envolvem as tecnologias, e aqueles que não compreen-
dem corpos e mentes na interação com as tecnologias.

Assim, apresentamos esse Dossiê com 14 artigos e agradecemos aos 
autores que acreditaram nesse tema e enviaram suas contribuições. Não seria 
possível um dossiê de tamanha qualidade sem a contribuição de autores das 
mais diversas instituições do Brasil. Ainda, é de se ressaltar que recebemos 
contribuições também internacionais, advindas de instituições espanholas que 
enriquecem a discussão e trazem a perspectiva transfronteiriça do debate. 

A parte inicial é dedicada à discussão da educação em si, com temas 
relacionados à necessária alfabetização midiática, a relação do professor com 
as tecnologias, a relação entre mídia e educação, didática, avaliação da apren-
dizagem por meio das tecnologias, utilização de celulares, ambientes virtuais, 
cinema e aplicativos em prol dos processos educativos. Na parte final, o dossiê 
reúne artigos de autores que se dedicaram ao estudo das tecnologias digitais e 
o processo de ensino-aprendizagem da área da linguagem, com temas ligados 
ao ensino de espanhol, português e inglês, e da área de matemática.

O primeiro artigo é intitulado “Cine y Educación: modos de ver y 
pensar la adolescencia a través de su representación en el cine de Larry Clark” 
e nos provoca com o debate sobre as tecnologias digitais, especificamente, o 
cinema. O artigo traz a discussão sobre o cinema ser reconhecido como um 
meio de expressão e representação social e pode ser utilizado em processos 
pedagógicos para formação de sujeitos críticos e ativos. Em especial, são anali-
sadas peças cinematográficas de Larry Clark, as obras Kids e Ken Park. As pe-
ças cinematográficas são apresentadas como potenciais expressões da realidade 
social que podem ser utilizadas como motor do debate com adolescentes, na 
problematização das relações sociais, na formação de sujeitos ativos ao ato de 
ver, analisar e pensar sobre uma realidade que está expressa no cinema.

O segundo artigo trata da necessária alfabetização midiática na pers-
pectiva sócio-histórica. É intitulado “El contexto histórico y cultural y su 
influencia en la alfabetización mediática” e tem como objetivo levantar uma 
reflexão sobre a construção da subjetividade e a necessária alfabetização mi-



diática nos dias atuais, e como deve ser conduzida no contexto cultural e 
histórico do sujeito. É um estudo teórico que defende que a alfabetização 
midiática é um conceito que ultrapassa a mera técnica e operatividade ins-
trumental, sendo um conceito subjetivo que envolve aspectos cognitivos e 
metacognitivos do sujeito. A contribuição do artigo para se pensar a edu-
cação básica é relevante, ao passo que esclarece que as tecnologias digitais 
não são meros instrumentos, mas elementos presentes na sociedade, incor-
porados na nossa subjetividade, e que perpassam os mais diversos processos 
cognitivos no nosso desenvolvimento, inclusive, de cunho educacional.

A discussão do terceiro artigo verticaliza as discussões das tecnologias 
digitais para os docentes, dando voz aos professores e o que pensam sobre 
as novas tecnologias nas escolas. O artigo “A voz do professor acerca do uso 
das novas tecnologias nas escolas” apresenta uma pesquisa empírica com 
docentes de um curso de pós-graduação em educação. Argumenta que os 
professores reconhecem a importância das novas tecnologias nas escolas e 
que estas devem ser incorporadas de forma apropriada, frente a esse mundo 
midiático que o contexto social emerge.

Em sequência, o quarto artigo também tem foco no professor, mas 
no aspecto didático. Intitulado “Por uma didática mídia-educativa”, o ar-
tigo problematiza o fato de que há uma constatação de que as escolas não 
incorporaram os postulados trazidos pela mídia-educação. O artigo aponta 
caminhos para que os professores e as escolas possam desenvolver um letra-
mento midiático a partir de investimento em infraestrutura, formação de 
professores e incentivo para que docentes implementem essa incorporação, 
com autonomia, espaço para experimentos e criatividade nas suas práticas 
pedagógicas, a partir de postulados trazidos pela mídia-educação. Isso é pos-
sível a partir da construção de políticas públicas com esse foco.

O quinto artigo, na mesma linha, ressalta que é necessário investir 
nas tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) como fer-
ramentas que podem contribuir com a emancipação e a aprendizagem sig-
nificativa dos sujeitos. O artigo é intitulado “Emancipação e aprendizagem 
significativa na educação: contribuição das TDIC” e discute que o desenvol-
vimento da emancipação é possível por meio de projetos educativos inter-
disciplinares, com perspectiva da aprendizagem significativa. Desenvolve os 
seus argumentos a partir de um estudo bibliográfico, visando superar uma 
educação descontextualizada e alienada. 



O sexto artigo do Dossiê traz uma discussão mais específica. Entra no 
debate sobre a mídia, mas a partir do uso do celular em sala de aula. O título é 
“A mídia como artefato cultural e suas contribuições para a docência: diálogos 
sobre o uso do celular em sala de aula” e apresenta as discussões e reflexões 
desenvolvidas em um grupo de estudo no Paraná, com a participação de pro-
fessores das escolas de educação básica, com foco na percepção da mídia como 
artefato cultural. O artigo aborda as perspectivas desses diálogos ocorridos 
entre professores participantes nos encontros promovidos no grupo de estudo. 
O artigo contribui com a educação básica no contexto das tecnologias digitais, 
sobretudo por também ser um artigo que dá voz aos professores, elemento 
importante para traçar caminhos e estratégias sobre esse tema.

O artigo seguinte, “Inserção de tecnologias digitais nas práticas ava-
liativas: uma leitura semiótica da plataforma educacional Additio”, é o séti-
mo do Dossiê. Aborda o tema da avaliação e como esta pode ser conduzida 
a partir de uma ferramenta digital, a plataforma educacional Additio, numa 
discussão conceitual do termo e a partir de uma análise semiótica, apresen-
tando cada possibilidade da ferramenta, desde a entrada pelo login do usuá-
rio, até as formas permitidas de interação com a plataforma. Conclui que a 
ferramenta em análise permite o uso diversificado de formas de avaliação.

O oitavo artigo versa sobre as mídias sociais, em especial a utiliza-
ção das redes sociais nos processos de ensino-aprendizagem. O título é “As 
mídias sociais na prática do professor” e apresenta discussões e reflexões 
desenvolvidas a partir de uma pesquisa desenvolvida com participação de 
uma professora e de estudantes do ensino médio de uma escola privada 
da cidade de Imperatriz (MA), com foco na investigação da inserção das 
redes sociais como ferramenta digital na prática pedagógica do professor. 
A pesquisa concluiu que a utilização das redes sociais amplia a interação e 
colaboração, e favorece os processos de ensino aprendizagem, bem como o 
desenvolvimento de competências dos estudantes.   

O texto seguinte, intitulado “Vídeoaulas e divulgação de conteúdos 
gramaticais para exames como o ENEM”, é o nono do Dossiê. Este trabalho 
apresenta a análise relativa ao tratamento dado aos conteúdos gramaticais 
de língua portuguesa em vídeoaulas recomendadas para o ENEM. A pes-
quisa realizada em três sites traz como destaque a sintaxe como o conteúdo 
gramatical mais recorrente, observando-se a utilização de diferentes mídias 
com a predominância do processo multimodal, e, em outros, do hipermodal 
no processo de didatização, concluindo que apesar de apresentarem trata-
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mentos que utilizam recursos diferentes, permanece a exposição gramatical 
e as exemplificações desenvolvidas a partir de frases isoladas, sinalizando a 
inserção em um paradigma tradicional do ensino de língua.

Na sequência, o décimo artigo, “Atividades não presenciais mediadas 
pelas tecnologias: aportes para o ensino de língua espanhola”, aborda o pro-
cesso de inserção da carga horária em atividades desenvolvidas a distância 
no curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRO) – Campus Colorado 
do Oeste, buscando analisar as contribuições das atividades não presenciais 
mediadas pelas tecnologias para o ensino de Língua Espanhola. O artigo 
aponta que as atividades realizadas a distância favoreceram a interação e 
aproximação dos estudantes na língua hispânica, que adquiriram confiança 
no aprendizado do idioma. 

O décimo primeiro artigo, intitulado “Aprendizagem de função qua-
drática: uma proposta com auxílio do software Geogebra”, trata da utiliza-
ção de um software para favorecer o processo de ensino-aprendizagem de 
função quadrática no 9º ano do Ensino Fundamental. É um estudo rea-
lizado a partir de uma proposta de intervenção de ensino, à luz da Teoria 
dos Registros de Representação Semiótica, que visa, a partir da utilização 
das tecnologias digitais, contribuir no processo de ensino-aprendizagem dos 
estudantes no que tange o conceito de função quadrática, bem como na 
apreensão global do conteúdo.

O artigo seguinte, “Educação matemática e jogos digitais de entre-
tenimento com estudantes da educação básica”, também está relacionado 
às tecnologias digitais nos processos de ensino-aprendizagem de conteúdos 
matemáticos no ensino fundamental, segunda fase. O estudo apresenta re-
sultados parciais de uma pesquisa desenvolvida no âmbito do projeto de 
extensão com foco na utilização de jogos digitais para o trato de conteúdos 
da matemática. Questionários, que tiveram como base a metodologia co-
municativa crítica, foram aplicados entre os anos de 2017 e 2019, e revela-
ram que a associação dos jogos digitais e o ensino da matemática desperta 
nos estudantes o interesse e maior envolvimento nas atividades propostas, 
favorecendo a aprendizagem matemática.

O artigo “Coletivo pensante seres-humanos-com-geogebra-e-smart-
phone: demonstrando a fórmula de Bhaskara” é o décimo terceiro deste 
Dossiê. Como os dois artigos anteriores, este trabalho versa sobre a utilização 
das tecnologias digitais como ferramentas empregadas no processo de 
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ensino-aprendizagem dos estudantes para a apropriação de novos conteúdos 
matemáticos ou ressignificação de conteúdos já aprendidos. A pesquisa 
realizada por meio de observações realizadas durante uma atividade em 
uma escola privada de Belo Horizonte (MG) utilizando smartphone e o 
software GeoGebra para a demonstração da fórmula de Bhaskara, desvelou a 
apropriação de novos conhecimentos, considerada salutar a compreensão da 
aprendizagem como resultado das interações entre os atores humanos e não 
humanos de um coletivo.

Finalizando este Dossiê, temos o décimo quarto artigo “Quer brincar 
de charadas? Possibilidades de uso do jogo Charades App para ampliação 
e prática lexical de repertórios em língua inglesa”. Este trabalho, realizado 
por meio de pesquisa bibliográfica documental, aborda a ampliação lexical e 
prática lúdica de repertórios léxico-semânticos em Língua Inglesa por meio 
do jogo interativo gratuito Charades App, concluindo que a utilização de 
softwares oferece oportunidades para favorecer de modo lúdico o processo 
de ensino-aprendizagem de idiomas, além de servir como ferramenta educa-
tiva para atividades complementares.

Por fim, desejamos que as leituras dos textos deste Dossiê contribuam 
para que tomemos assento como sujeitos ativos para compreendermos o 
século XXI, em especial neste momento de isolamento social e práticas edu-
cativas a distância, bem como possamos fortalecer e ampliar as discussões 
das tecnologias neste cenário contemporâneo, nos seus diferentes contextos.

Juliana Guimarães Faria 
Kelly Cristina da Silva Ruas 

Organizadoras
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Cine y Educación: modos de ver y pensar la adolescencia a través de su 
representación en el cine de Larry Clark

Ines Martins1

Santiago Estaún2

Resumen
El presente artículo tiene como objetivo analizar el cine como medio de expresión y 
representación de un determinado contexto sócio-histórico y como herramienta pedagógica 
en la formación de sujetos críticos y activos en su contexto social. En primer lugar, se ha 
analizado la representación de la adolescencia en las películas Kids y Ken Park de Larry Clark, 
a través del análisis semiótico del film. Posteriormente, se han contrastado las divergencias o 
coincidencias entre la representación de la adolescencia norteamericana en el cine y los datos 
encontrados en los estudios científicos sobre la misma. De manera general se puede concluir 
que: 1) el cine es un vehículo de comunicación, influencia y re-presentación sociocultural y 
como tal está condicionado por su entorno y reflejará elementos significativos de su época. 
2) la función social del cine le convierte en una excelente herramienta pedagógica en la 
educación del pensamiento crítico, y sujetos activos en el acto de ver, pensar, interpretar y 
analizar una determinada realidad. 
Palabras clave: cine, representación social, adolescencia, semiótica, educación.

Cinema and Education: ways of seeing and thinking about adolescence through 
its representation in the cinema of Larry Clark

Abstract
The aim of the present article is to analyze cinema as a means of expression and representation 
of a specific socio-historical context, as well as a pedagogical tool in the formation of critical 
subjects active in their social context. In the first place, the representation of adolescence in 
Larry Clark’s Kids and Ken Park films was analyzed through a semiotic analysis. Subsequently, 
the divergences or coincidences between the representation of American adolescence in the 
cinema, together with the data found in the scientific studies on the subject, have been 
considered and closely contrasted. In a general way, as a conclusion, it can be stated that: 

1 Doctora en Psicologia de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesora 
titular y Coordenadora Acádemica del Grado en Diseño del Centro Universitario Internacional de 
Barcelona (UNIBA) de la Universidad de Barcelona (UB). E-mail: imartins@unibarcelona.com 

2 Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en Psicología 
por la Universidad de Paris V René Descartes. Catedráctico y profesor emérito de Psicologia de la 
Percepción en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). E-mail: santiago.estaun@uab.cat

mailto:imartins@unibarcelona.com
mailto:santiago.estaun@uab.cat
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1) the cinema is a vehicle of communication, influence and socio-cultural re-presentation 
and, being conditioned by its own environment, will reflect significant elements of its time. 
2) owing to the social functions involved, the cinema can be understood as an excellent 
pedagogical tool in the education of critical thinking, and active subjects in the act of seeing, 
thinking, interpreting and analyzing a certain reality.
Keywords: cinema, social representation, adolescence, semiotics, education.

Cinema e Educação: modos de ver e pensar sobre a adolescência por meio da sua 
representação no cinema de Larry Clark

Resumo
O presente artigo tem como objetivo analisar o cinema como meio de expressão e 
representação de um contexto sócio-histórico específico e como ferramenta pedagógica na 
formação de sujeitos críticos e ativos em seu contexto social. Em primeiro lugar, analisamos a 
representação da adolescência nos filmes Kids e Ken Park de Larry Clark, por meio da análise 
semiótica da imagem fílmica. Posteriormente, contrastamos as divergências ou coincidências 
entre a representação da adolescência norte-americana no cinema e os dados obtidos nos 
estudos científicos sobre a mesma. Em geral, pode-se concluir que: 1) o cinema é um veículo 
de comunicação, influência e representação sócio-cultural, e como tal está condicionado pelo 
seu entorno e refletirá o elemento essencial de sua época. 2) a função social do cinema o 
transforma em uma excelente ferramenta pedagógica na educação do pensamento crítico, 
e em sujeitos ativos no ato de ver, pensar, interpretar e analisar uma determinada realidade. 
Palavras-chave: cinema, representação social, adolescência semiótica, educação.
______________________________________________________________________

1. Introducción

El cine nace del deseo incansable del ser humano de captar, registrar y 
representar, lo más cercano posible la realidad cotidiana y, por ello, su funci-
ón social está marcada por la representación de la sociedad y por la historia 
del hombre. Es, a la vez, espectáculo y acción social, como se manifiesta en 
los movimientos vanguardistas, el neorrealismo, la nouvelle vague, el cinema 
verité, el cine underground y el cinema novo, entre otros. El cine es un reflejo 
de la sociedad, de la vida del hombre y de su convivencia con los demás; re-
fleja en sus guiones historias que parecen a veces fantasiosas pero que en más 
de una ocasión – cuando al ver el film recordamos a algún amigo o familiar –  
nos damos cuenta de que la realidad supera a la ficción.

De los medios de comunicación social, priorizamos el cine en cuanto 
sistema de representación cultural y del imaginario social, que ordena codifi-
ca y reelabora los contenidos discursivos, dotándolos de sentido, funciones, 
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y que no sólo reproduce la realidad, sino también la define. El cine, al ac-
tuaren el campo simbólico, en la creación y recreación de representaciones, 
de imágenes significantes, construyendo una realidad virtual, estableciendo 
una relación con lo real y elaborando un imaginario específico, no sólo pro-
duce imágenes, sino ideas, ideologías, que conforman tanto las identidades 
individuales como las nacionales y culturales. Consecuentemente, podemos 
decir que el cine ejerce su influencia sobre el individuo en formación, en la 
construcción de su identidad, convirtiéndose en un agente de socialización 
– indirecta, pero de gran importancia – de niños, adolescentes, jóvenes y 
adultos. Los adolescentes reciben información sobre sí mismos y sobre su 
entorno, no sólo mediante las relaciones sociales sino también mediante 
imágenes mediáticas, creando en conjuntouna representación muy concreta 
de esta realidad. Resulta difícil comprender las actitudes y valores de los 
adolescentes contemporáneos sin considerar la profunda influencia de los 
mass media – y en particular del cine – en sus vidas. Además, la variedad de 
contenidos que ofrecen los medios demandan una reconstrucción personal 
de estos mensajes (MARTINS y ESTAÚN, 2011).

Por todo ello, consideramos al cine comouna excelente herramienta 
pedagógica si sabemos educar la mirada, el pensamiento crítico y sujetos acti-
vos en el acto de ver, pensar, interpretar y analizar una determinada realidad.

El estudio de las representaciones de la adolescencia en el cine inte-
grados factores: el interés por el cine como medio de expresión y represen-
tación de las culturas y el interés del cine como herramienta pedagógica en 
la formación de sujetos críticos y activos en su contexto social. De acuerdo 
con Duarte (2017), analizar películas ayuda a profesores y estudiantes a 
comprender la forma como diferentes culturas educan/forman las nuevas 
generaciones. Es un nuevo mundo, construido en y por el lenguaje cine-
matográfico, que se abre para nosotros cuando nos disponemos a mirar las 
películas como fuentes de información. La mirada del cine a determinados 
temas contemporáneos nos invita y nos enseña, también, a mirarlo desde 
otra perspectiva. La experiencia de los sujetos con el cine contribuye para 
el desarrollo de la “competencia para ver” (BOURDIEU, 1979 citado por 
DUARTE, 2017), es decir, nos lleva a comprender y apreciar la realidad 
como una práctica social. En la misma perspectiva que Duarte, creemos 
que el cine y la educación son formas de socialización de los individuos e 
instancias culturales que producen saberes, identidades, formas diversas de 
ver y comprender el mundo, subjetividades.
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Otro aspecto importante a señalar es que el análisis semiótico del cine 
nos permite en el ámbito educativo, trabajar con los estudiantes el lenguaje 
cinematográfico, es decir, los modos por los cuales el director/a ha construi-
do la narrativa – planos, secuencias, diálogos, personajes, etc. Según Amorin 
y Bueno (2011), el contacto con otras formas de pensar, ver y vivir el mundo 
(la del director del cine), nos abre un abanico de posibilidades de entenderlo 
desde diferentes perspectivas. No hay una única verdad – que en este caso 
estaría representada en la imagen – sobre un determinado aspecto de la rea-
lidad, así como también las lecturas que realizamos de las imágenes deben 
ser múltiples, puesto que éstas están mediadas no sólo por el que produce la 
imagen, sino también por el que la recibe.

De esta forma, nos interesa investigar la capacidad polisémica de la 
imagen, las tensiones y dinámicas implicadas en sus narrativas y sus relaciones 
con lo real. Dotar la imagen de la posibilidad de ofrecernos otros modos de 
pensar – más allá de lo que ya sabíamos o acreditábamos – de un determina-
do contexto sociohistórico. La posibilidad de vivenciar una realidad atenuada 
en el acto de asistir a una película puede llevar a momentos de reflexión que 
interfieren en la forma de dar sentido a la vida. Y este es nuestro mayor interés 
del cine como herramienta didáctica en las prácticas pedagógicas.

Si el cine es una fuente de información de valores y representa o 
refleja la realidad de un determinado contexto sociohistórico, entonces las 
formas de representación deben ser entendidas como el producto de las ne-
cesidades y aspiraciones sociales del grupo al que representa. Si el cine es 
un vehículo de representación de la realidad (BAZIN, 2004), nos interesa 
indagar sobre las relaciones entre el carácter básico de una época y su repro-
ducción por el cine.

Según Busquets (1977), las imágenes comunican ideas. La función 
comunicativa del signo-imagen engloba una doble función, la función in-
formativa (respecto de las cosas o realidades) y la función expresiva o pro-
piamente comunicativa (resultado de la intención del autor). Así, pues, la 
imagen en sentido amplio, representa la realidad en sí, pero al mismo tiem-
po muestra el conocimiento que el autor tiene de la misma y cómo concibe 
su representación, a veces sin solución de continuidad con aquella. De esta 
forma, las películas son la representación visual de las imágenes mentales 
del autor de dicha representación visual. Busquets realiza el análisis de los 
conceptos o contenidos en imágenes, es decir, la interpretación del mensaje 
en las imágenes, mediante el proceso codificación-decodificación de ésta, de 
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cómo se constituyen, sus objetivos, sus distorsiones y su influencia en los 
receptores. Clasifica la imagen como un signo no convencional, donde cada 
una, en principio es polisémica, es decir, implica una gama de significados 
y su lectura es múltiple. De aquí la importancia de saber leer la imagen, a 
fin de detectar las posibles deformaciones y manipulaciones de la realidad 
concebidas en este proceso.

Leer es interpretar un signo, identificar su significación. Como la 
imagen es a la vez representación de contornos de realidades y expresión 
de la mente de su autor, el cual se expresa efectuando una particular 
representación, leer la imagen querrá decir identificar no la significación 
de las cosas, sino la significación de la imagen en cuanto tal. Leer 
imágenes es captar la idea del autor de las mismas expresada en y por 
ella. (BUSQUETS, 1977, p. 198).

Busquets (1977) propone un método de lectura de las imágenes con-
sistente en el análisis de los dos componentes de la comunicación: el Qué 
comunica (C1) y el Cómo lo comunica (C2), y su significación conjun-
ta. Esquemáticamente tenemos 4 niveles de lectura: El primero sería el del 
acontecimiento en sí. A este nivel es preciso preguntarse ¿Qué significa la 
cosa representada en la imagen?, ¿Qué dice esa precisa imagen?, ¿Qué repre-
senta?, que viene a ser los C1 de la imagen. Aquí los signos son considerados 
en cuanto cosas y no en su forma significante, pero también tienen su acción 
y significación. La acción es representar lo que estaba fuera del signo en el 
momento de la toma y la significación es aquella que asume dicha represen-
tación. Pero la acción y la significación de la cosa en sí pueden ser alteradas 
en la imagen o reproducción de la misma. Este primer nivel se halla consti-
tuido por los núcleos narrativos. Busquets define el núcleo narrativo como

aquellos bloques de acontecimiento en los que puede dividirse la 
narración fílmica, a según qué niveles, y en los que sobresale/n el/los 
protagonista/s o héroe/s de la misma.” Se constituye una unidad que 
se verifica en cualquier nivel piramidal de lectura del film. Los núcleos 
narrativos se relacionan entre sí a través de los ejes estructurales de 
modo que su conjunto cobra una nueva dimensión significativa en la 
narración fílmica precisamente por su relación estructural, es decir, son 
los “problemas” o líneas de fuerza en torno a los que estos se organizan. 
(BUSQUET, 1977, p. 212).
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El segundo nivel de lectura lo constituye la narración fílmica del 
acontecimiento. En este nivel tenemos la lectura de la acción de la narra-
ción para llegar a una determinada significación surgida de esa realización 
peculiar; es decir, la significación de los Cómos, de los modos en que los C1 
se presentan en la imagen (Ej. Primeros planos, cámaras lentas, picado o 
contra picado, tipos de música, etc.). Aquí tenemos los C2 que vienen a ser 
los modos de representar los C1, que no son sino los modos de deformarlos 
(técnica o expresivamente). De este modo, la pregunta que se hace es ¿Qué 
significa la representación de la cosa que se ha efectuado? (acción y signifi-
cación de los C2).

El tercero nivel de lectura sería el de la narración o racconto, que viene 
a ser los modos concretos de la imagen con los que el suceso o acontecimien-
to se ha tramado en ella. Aquí tenemos la significación de la imagen en su 
totalidad que viene dada por la suma de los C1+C2. La pregunta entonces 
sería ¿Por qué ha optado por unos modos determinados en su representa-
ción y no por otros? Todos los modos elegidos por el autor confluyen hacia 
una unidad expresiva – la idea central – que no es otra que la idea que quiere 
comunicar el autor mediante sus imágenes. En este nivel tenemos la signi-
ficación mediata o temática que consiste en el producto de toda la gama de 
los C1 y C2 que presenta la imagen y que no se agota a nivel inmediato. 

El cuarto y último nivel de lectura viene dado por los fondos men-
tales del autor y se caracteriza por la lectura global de lo que la imagen 
comunica, es decir, es la respuesta global de los Porqués en el nivel anterior, 
pero desde una perspectiva distinta a la de la indagación significativa. Aquí 
analizaremos los Qué-Cómo-Porqué del aspecto narrativo y los Qué-Cómo-
-Porqué del aspecto temático.

En síntesis, para la lectura del film, tenemos que leer la narración a 
través de la acción del suceso o acontecimiento de ésta y la significación de 
dicho suceso para llegar (mediante la universalización) a la significación in-
mediata de la narración y formulación de la idea central del autor. Para esto, 
la lectura se hace de manera piramidal, es decir, por el hecho de la duración, 
del antes y después, una imagen conectada a otras adquiere nuevos con-
tenidos significativos, nuevos <Qués> y nuevos <Cómos>, que confluyen 
hacia un contenido unitario – el de toda la obra. En los niveles más bajos de 
la pirámide tendríamos las significaciones de cada fotograma y de todo su 
conjunto; en los más altos, la idea comunicada por el autor que se apoya en 
los fondos mentales, como se indica en la siguiente figura 1.
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Fig. 1 - Esquema Piramidal del Proceso de Lectura del Film Señalando la 
Correlación entre los Niveles de Significación y los Niveles de Lectura
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Nos proponemos presentar un ensayo de análisis cinematográfico, si-
guiendo la metodología propuesta por Busquets, de un caso específico como 
es la representación de la adolescencia norteamericana en el cine a través 
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de la filmografía de Larry Clark,3 más específicamente ¿Cómo Larry Clark 
retrata la adolescencia norteamericana?, ¿Se da correspondencia entre lo que 
él representa y lo que ocurre en la realidad de estos jóvenes?, ¿En qué me-
dida?, ¿El cine, en cuanto producción artística y expresión cultural cumple 
con la función social de espejo de esta realidad y de herramienta educativa?

Los EEUU han sido, desde el nacimiento del cine, uno de los países 
que más han contribuido a su desarrollo y expansión. Los films norteameri-
canos nos enseñan – con más o menos realismo – su cultura, formas de vida 
e ideología. En el caso del cine de Larry Clark, y según el propio autor, su fil-
mografía es un espejo de las problemáticas que sufren los y las adolescentes 
estadounidenses contemporáneos y una crítica a esta sociedad. En la visión 
del autor, estos adolescentes –  en su mayoría de clase media y alta – se en-
cuentran perdidos, alienados, sucumbiendo a las drogas y a la violencia, sin 
referencias paternas y donde la institución familiar ha fracasado, así como 
también la propia sociedad norteamericana. El autor muestra una creciente 
cultura desinteresada de todo valor moral donde el sexo sin amor y las dro-
gas son el escape ideal de los problemas del mundo. Son adolescentes con 
complicadas historias pasadas y presentes que vagan por los márgenes de la 
acomodada sociedad burguesa estadounidense, adormecidos por las drogas 
y por lo que les proporciona, built in, el American way of life: Televisión, 
coches, consumismo, incomunicación.

Se pretende, en primer lugar, conocer no sólo la eventual representa-
ción de la adolescencia de Larry Clark sino también qué aspectos de la reali-
dad de estos adolescentes está representada en sus films y, en segundo lugar, 
trabajar el cine como una herramienta educativa ofreciendo la posibilidad 
de aplicar la metodología de Busquets mencionada en el contexto del aula, 
con el fin de analizar la(s) realidad(es) en conjunto con los adolescentes y 
dotarles de herramientas para fomentar la reflexión y el desarrollo del pen-
samiento crítico.

3 Larry Clark, nacido en 1943 en Tulsa, Oklahoma es considerado como uno de los mejores directores 
de fotografía del último cuarto de siglo y es a partir de la publicación en 1962 de su libro Tulsa, 
queClark ha estado siempre interesado en el “realismo”. El libro está compuesto por explícitas foto-
grafías tomadas por el autor y sus amigos y, en general, mostrando la decadencia de la juventud de la 
época. Desde entonces, el autor ha editado varios libros, entre estos, Teenage Lust de 1982 y Perfect 
Childhood de 1992 – en los que Clark retrata provocativamente temas como cuerpo y sexualidad en 
jóvenes adolescentes.
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2. Metodología

De conformidad con nuestro propósito se han seleccionadodel cor-
pus fílmico de Larry Clark las películas de mayor audiencia y crítica: Kids, 
ganadora del Cannes de 1995 y Ken Park de 2002, con guiones escritos por 
un adolescente (Harmony Lorine). Kids aborda el tema del Sida y Ken Park 
gira en torno del tema central del conflicto entre padres e hijos adolescentes.

Para el análisis fílmico de las películas, se ha utilizado la metodología 
propuesta por Luis Busquets (1977),4 de conformidad con lo descrito, por 
su interés pedagógico.

El criterio de codificación de los bloques narrativos fue la elección 
de los contenidos relacionados con la representación de la adolescencia en 
ambas películas. Identificar núcleos narrativos significa identificar la nar-
ratividad en función temática, es decir, leer la imagen y éste será nuestro 
instrumento de análisis, sin olvidar que para ser útil a la interpretación, debe 
complementarse con la historia y la cultura de la sociedad que le da origen.

De igual modo, se han contrastado los datos del análisis fílmico con los 
estudios psicológicos y sociológicos sobre la adolescencia como período evo-
lutivo, especialmente la adolescencia norteamericana del período de las pelí-
culas (década de los 90 a 2002), para contrastar las divergencias o coinciden-
cias entre representación de la adolescencia norteamericana contemporánea 
en el cine de Clark y los datos encontrados en los libros y artículos científicos.

3. Resultados 

De la película Kids, se han analizado un total de 16 núcleos narrativos 
y de la película Ken Park 22 núcleos narrativos. En la filmografía de Clark 
encontramos ejes temáticos vinculados al tema de la adolescencia, como: la 
decadencia de la sociedad norteamericana, la destrucción de las relaciones 
familiares, las raíces de la violencia, la sexualidad, el uso de drogas, el grupo 
y la construcción de la identidad en la adolescencia contemporánea. Temas 
abordados desde diferentes perspectivas, pero con coincidencias. La tabla 

4 Para una lectura del film, Busquets se sirve del esquema metodológico del profesor Taddei, N. 
director del Centro Internazionale dello Spettacolo e della Comunicazione, el cual centra sus investi-
gaciones en el programa “Educar para la imagen con la imagen”- Trattato di Teoria cinematografica. 
I: L´immagine. I7. Milán, 1962; Lectura strutturale del film. I7, Milán, 1964; Metodica crítica e 
metodología critica del film. Cineforum, Venecia, 1964.
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1 presenta los tópicos encontrados en los niveles 3 y 4 de análisis de los  
núcleos narrativos y sus coincidencias.

Tabla 1- Comparativa del análisis filmográfico Niveles 3 y 4 de lectura

Tópicos Kids Ken Park

Tema central Sexualidad en la Adolescencia. Fracaso de la Institución 
Familiar.

SEXUALIDAD

• Sexo como objeto de 
placer inmediato y evasión 
de problemas.

• Sexo como el único 
objetivo de vida.

• Conductas de riesgo: 
transmisión del SIDA.

• Curiosidad y deseo sobre 
el cuerpo del otro.

• Primeras relaciones 
sexuales.

• Virginidad como símbolo 
de pureza y de sexo limpio.

• Imagen corporal.

• Sexo como objeto de 
placer inmediato y 
evasión de problemas.

• Sexo como el único 
objetivo de vida.

• Conductas de riesgo: 
sexo sin protección.

• Curiosidad y deseo sobre 
el cuerpo del otro.

• Sexualidad 
patológica (incesto, 
sadomasoquismo, 
violación, perversión).

FAMILIA 

• Fracaso de la institución 
familiar.

• Ausencia de afecto, control 
y supervisión adulta.

• Ausencia de figura paterna 
y/o de autoridad.

• Fracaso de la institución 
familiar. 

• Relaciones familiares 
basadas en: indiferencia, 
agresividad, falta de 
respeto, rechazo y 
creencias religiosas.

• Padres retratados 
como: irresponsables, 
sin autoridad y 
corresponsables de 
los problemas de los 
adolescentes.

Continuação
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Tópicos Kids Ken Park

GRUPO

• Grupo de pares como el 
único referencial.

• Identificación en cuanto 
grupo de género, edad y 
clase social.

• Presencia de pandillas y 
actos violentos.

• Grupo de pares como el 
único referencial.

• Identificación en cuanto 
grupo de edad y clase 
social.

• Presencia de grupos 
juveniles

DROGAS

• Drogas como objeto de 
placer inmediato y evasión 
de problemas.

• Utilizada como ritual de 
entrada y de pertenencia al 
grupo.

• Símbolo de poder. 

• Drogas como objeto 
de placer inmediato y 
evasión de problemas

Kids constituye la primera obra fílmica de Larry Clark. El tema cen-
tral es la sexualidad en la adolescencia, para quienes el placer de la sexualidad 
es casi el único elemento válido en una existencia llevada al límite. Este film 
muestra la vida de un grupo de adolescentes prácticamente autónomos res-
pecto de cualquier figura adulta y fuera de toda institución. Viven una única 
dimensión temporal: el presente, como si sus identidades se constituyeran 
únicamente en relación a su grupo de pares con quienes comparten el gusto 
por el consumo de alcohol, drogas y sexo. Son irresponsables, ufanos de 
ser propietarios de sus cuerpos pero no de sus consecuencias, adictos a la 
droga ya la tribu como únicos elementos colectivos, brutalmente violentos 
y carentes de cualquier código ético. Se resalta, una juventud descontextua-
lizada, viviendo en un vacío histórico, político y cultural.

En Kids, los adolescentes pertenecen a la clase social baja, en Ken Park 
provienen de familias de clase media-alta. A pesar del cambio de posición 
social, Larry Clark vuelve a retratar un mundo juvenil en el que el sexo (aquí 
mucho más explícito), la violencia, las drogas y el vivir al máximo (aunque 
sea con rumbo a ninguna parte) son los protagonistas, añadiéndose la figura 
de los progenitores, igual de perdidos que sus hijos y además son los máxi-
mos responsables de las situaciones que se desencadenan en pantalla.

En Ken Park, la violencia sexual y moral es la materia narrativa y 
contamina todas las formas de relación. Los jóvenes practican el sexo para 
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aislarse del mundo descentrado en el que les ha tocado vivir y fantasean – en 
la última escena de la película – con un mundo en el cual sólo exista el placer 
y el amor a través del sexo.

La temática familiar en Kids es inexistente. Clark explora con cru-
deza una juventud norteamericana que vive en completo letargo. Todos los 
personajes evidencian una profunda carencia de valores y principios. Son 
marginales, pero no se rebelan, ni cuestionan nada. No piensan, están vacíos 
y sus padres están vacíos con un insípido rol de padres. Cada adolescente se 
halla violentamente sólo, aburridos con comportamientos de adultos. Son 
adolescentes que pasan el día drogándose, ejerciendo conductas violentas sin 
cuidado alguno por la vida, ni les interesa nada del otro.

A diferencia de Kids, Ken Park representa el ataque más rotundo y 
directo del director contra la institución familiar y la sociedad norteame-
ricana, fallidas. Los padres son retratados como inmorales e irresponsables 
y se dedican a hacer la vida imposible a sus propios hijos, siendo meras 
figuras de autoridad vacía. En Ken Park los progenitores de los protagonistas 
condicionan con sus actos – locura bíblica de uno de los padres, borrachera 
permanente del otro, búsqueda de la eterna juventud de la madre de una de 
laschicas que no duda en acostarse regularmente con el novio de ésta – la 
incomodidad e insatisfacción de los jóvenes.

Larry Clark retrata la presencia de grupos juveniles como resultado 
de personas que se aproximan por la identificación común a rituales y ele-
mentos de la cultura que expresan valores y estilos de vida, moda, música, 
con el predominio de cierta vestimenta y accesorios, maneras de hablar y 
de moverse, lugares que frecuentan. Tanto en Kids como en Ken Park, son 
adolescentes que practican skate, escuchan rock y RAP, look informal y des-
cuidado, frecuentan las discotecas y se drogan. Viven el momento y nada 
más; se interesan más por la estética que por la ética, lo que revela un estado 
de anomia y ausencia de valores.

El consumo de drogas por los adolescentes y sus consecuencias es 
un tema presente en la filmografía de Clark. El objetivo es la satisfacción 
inmediata y la huida de los problemas. La droga circula libremente entre 
los jóvenes, produciéndose un estado de aturdimiento y permisividad para 
el todo vale. Jóvenes sin códigos éticos, que poseen sus propias leyes basadas 
en la violencia y la transgresión. En Kids vale todo para tener una relación 
sexual. La droga es, también, utilizada como un ritual de iniciación y perte-
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nencia al grupo, como en la escena de la fiesta en que los niños fuman y se 
sienten como los adolescentes.

La representación y percepción que Larry Clark tiene de la adoles-
cencia norteamericana de los años contemporáneos de su filmografía, de 
acuerdo con la metodología de Busquets, es conveniente y necesario que se 
contraste con los datos científicos sobre el desarrollo de la persona y, en par-
ticular, de los adolescentes norteamericanos contemporáneos a Larry Clark 
y descritos por él. Se constataron coincidencias y divergencias expuestas en 
la tabla 2:

Tabla 2 - comparativa entre los estudios sobre la adolescencia norteame-
ricana y su representación enel cine de Larry Clark

MARCO TEÓRICO SOBRE LA 
ADOLESCENCIA

REPRESENTACIÓN DE LA 
ADOLESCENCIA EN EL 
CINE DE LARRY CLARK

PU
N

TO
S 

 C
O

IN
C

ID
EN

T
ES

• Cambios de actitud respecto al 
comportamiento sexual de los 
adolescentes norteamericanos:
- Precocidad en las relaciones 
sexuales (TROTÓN, 1990 
citado en SANTROCK, 
2004; MILLAR y 
KING, 1993 citado en 
SANTROCK, 2004)
- Aumento de la actividad 
sexual; embarazos y 
transmisión del SIDA 
(ROCHE y RAMSBEY, 
1993 citado en 
SANTROCK, 2004; 
ALAN GUTTMACHER 
INSTITUTE, 1995-1998; 
CENTERS FOR DISEASE 
CONTROL AND 
PREVENTION, 2001; 
SONENSTEIN, PLECK y 
KU, 1989).

• Precocidad en las relaciones 
sexuales.

• Embarazo y propagación de 
enfermedades sexualmente 
transmitidas en la 
adolescencia.

Continuação
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MARCO TEÓRICO SOBRE LA 
ADOLESCENCIA

REPRESENTACIÓN DE LA 
ADOLESCENCIA EN EL 
CINE DE LARRY CLARK

PU
N

TO
S 

 C
O

IN
C

ID
EN

T
ES

• Conflictos familiares:
- Disminución del control y 
supervisión paternos sobre 
los adolescentes y escasez de 
diálogo entre padres e hijos. 
(MILLAR et al., 1986 citado 
en  SANTROCK, 2004; 
PETTIR et al., 2001)
- Problemáticas presentadas 
por los adolescentes asociadas 
a los conflictos familiares: 
delincuencia juvenil, 
abandono escolar, embarazo 
en la adolescencia y uso de 
drogas (RICHARDSON 
et al., 1989; SANTROCK, 
2004).

• Relaciones familiares casi 
inexistentes o basadas en la 
falta de diálogo, supervisión 
y afecto. 
- Padres como 
corresponsables del 
surgimiento de conductas 
problemáticas en los 
adolescentes.

• Aumento del consumo 
de drogas en edades más 
tempranas (PETERSON, 
1994; DIELMAN, SHOPE 
y BUTCHAT, 1990; 
JOHNSTON, O’MALLEY y 
BACHEAN, 2001).

• Uso abusivo de drogas

• Aumento de la delincuencia 
juvenil (WALTER, 1998 
citado en SANTROCK, 
2004; CENTER FOR 
DISEASE CONTROL 
AND PREVETION, 
2000).

• Delincuencia juvenil

Continuação
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MARCO TEÓRICO SOBRE LA 
ADOLESCENCIA

REPRESENTACIÓN DE LA 
ADOLESCENCIA EN EL 
CINE DE LARRY CLARK

PU
N

TO
S 

 C
O

IN
C

ID
EN

T
ES

• Aumento del índice de 
suicido (FLEMING, 
BOYLE y ORFORD, 1993; 
NATIONAL CENTER FOR 
HEALTH STATISC, 1998).

• Suicidio en la adolescencia.

• Cambios en la sociedad: crisis 
contemporánea de la cultura 
(BALARDINI, 2019).

• Sociedad Americana 
representada como hipócrita, 
consumista, individualista 
y alienada. Jóvenes sin 
perspectivas futuras.

PU
N

TO
S 

D
IV

ER
G

EN
T

ES

• Adolescencia definida desde 
la perspectiva sociohistórica 
(LEVI, y SCHIMIT, 1996; 
OLIVA, 2003).

• Adolescencia constituida 
desde la perspectiva de la 
sexualidad. 

• Familia como agente de 
socialización y transmisión de 
los papeles sociales (ARIÉS, 
1992; SANTROCK, 2004).

• Institución familiar ausente 
o con sus papeles mal 
definidos.

• Vías de superación de la crisis 
de identidad y construcción 
de un nuevo sentido del 
yo (ERIKSON, 1989; 
SANTROCK, 2004)

• Adolescentes en crisis 
permanente sin posibilidad 
de superación de ésta por 
una vía saludable.

• Participación de los 
adolescentes en instituciones 
sociales (escuela y otras) 
(CORRAL y PERINAT, 
2014)

• Jóvenes aislados de la 
sociedad.
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Como se ha comentado, Larry Clark representa en sus películas, a 
los jóvenes norteamericanos autónomos respecto de cualquier figura adulta, 
viviendo únicamente con su grupo de pares caracterizados por ser irrespon-
sables, violentos, adictos alas drogas y del sexo como un objeto de consumo 
para una satisfacción inmediata y/o como huida de los problemas, carentes 
de códigos éticos con sus propias leyes basadas en la violencia y la trasgre-
sión y sin ningún compromiso social o político. Las relaciones familiares 
son casi inexistentes y los padres son, en gran parte, los responsables de la 
situación en que se encuentran los adolescentes. Esta manera de representar 
la adolescencia estadounidense coincide, en estos aspectos, con los estudios 
científicos de dicha población en los cuales se observa un aumento significa-
tivo, en edad cada vez más temprana, de conductas tales como: delincuencia 
juvenil, consumo de drogas, abandono escolar, precocidad sexual asociada a 
conductas de riesgo (lo cual genera aumento de embarazos en la adolescen-
cia y propagación de enfermedades sexualmente transmitidas), depresión y 
suicidio. Así como, también, el aumento de conflictos entre generaciones, 
la ausencia del diálogo entre padres e hijos y la disminución de la autoridad 
y control paternal.

Sin embargo, la adolescencia en su filmografía está constituida prin-
cipalmente a partir de la sexualidad, como si esta imagen fuera capaz de 
mostrar la propia naturaleza de lo que se considera una etapa más de la vida. 
Esto es, como si su relación con las drogas y el sexo fuera pura naturaleza 
atravesada por cierto salvajismo y no hubiera allí, nada del orden de la cul-
tura. Desde esta perspectiva, la identidad adolescente prácticamente no se 
conjuga en las estructuras siempre abiertas de la cultura sino que se encuen-
tra definitivamente determinada por la biología.

La idea de que la adolescencia o la juventud son etapas del ser hu-
mano enteramente definidas por la naturaleza (en el sentido de desarrollo 
biológico u orgánico – como por ejemplo cuando para explicar determina-
dos actos de los adolescentes se utiliza la frase “es propio de la edad”), tiene 
implícito la existencia de algo natural, inherente al desarrollo biológico de 
los seres humanos que determinaría de una vez y para siempre lo que la ado-
lescencia es. ¿Se puede decir que es propio de la adolescencia poner en riesgo 
la “vida” de los demás y la propia?, ¿Se puede decir que en Kids, el gusto de 
Tally (el protagonista) por las vírgenes es común a todos los adolescentes y 
que el tema del SIDA no preocupa a ninguno de ellos?, ¿Se puede decir que 
todos los adolescentes, de diferente clase social, actúan de la misma manera? 
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Cuando la juventud es definida sólo desde esta lógica lo que se pone en jue-
go es la creación de un estereotipo a través del cual se busca conocer y dar a 
conocer al “otro”, pero a través de un proceso de simplificación, generaliza-
ción y homogenización, en el que la complejidad de la alteridad queda redu-
cida a un conjunto mínimo de signos. Así como también, reduce las causas 
de la “crisis” de la adolescencia a la ausencia, violencia y abuso sexual en el 
contexto familiar, donde no encontramos una posibilidad de superación de 
la crisis, por parte del adolescente. Sabemos que no todos los adolescentes 
norteamericanos viven esta situación. Diversas causas se entrelazan y actúan 
de forma interdependientes produciendo diversos efectos.

Ahora bien, ¿Sus películas retratan una noción equivocada de la ado-
lescencia o es ésta la que ha cambiado en la actualidad? Pues, como vimos, 
esta adolescencia representada por Clark existe en la realidad, pero dentro 
de un contexto social, político y económico definido, en el caso, por un por-
centaje de los adolescentes de clase baja y media-alta de los Estados Unidos.

4 Consideraciones finales

De acuerdo con nuestro objetivo de analizar el cine en cuanto vehí-
culo de representación de un determinado contexto sociohistórico y como 
herramienta pedagógica de reflexión crítica en torno a la realidad, hemos 
podido constatar que, a pesar de las diferencias encontradas entre la rea-
lidad estudiada y su representación fílmica, el autor Larry Clark tiene el 
mérito de utilizar en su filmografía actores norteamericanos adolescentes no 
profesionales, lo que le posibilita una mayor aproximación con la realidad 
del grupo estudiado. Además, el director se basa en historias reales y utiliza 
mecanismos cinematográficos que le dan a sus películas una gran impresión 
de realismo. Parafraseando el autor, sus películas son en sí, una crítica a la 
actual sociedad burguesa norteamericana y sirven como un espejo y alerta de 
los problemas que ésta afronta. De esta forma, podemos afirmar que el cine 
es un vehículo de comunicación, influencia y representación sociocultural, 
a través del lenguaje icónico, y como tal está condicionado por su entorno y 
refleja el elemento esencial de su época. Su función social permite al hombre 
comprender la realidad, ayudándole a soportarla y a transformarla.

Sin embargo, en el estudio de la representación de la adolescencia 
norteamericana, debe distinguirse la realidad (social, política y económi-
ca) de la evidencia fílmica (las películas y, por su extensión, su proceso de 
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producción, distribución y exhibición). Hay que diferenciar la adolescencia 
real de su representación fílmica, pero atendiendo a los múltiples puntos 
de contacto y retroalimentación que las mantienen unidas. El cine, como 
el resto de las industrias culturales coadyuvantes, forma parte de la misma 
sociedad que refiere, restituye y proyecta a través de sus mecanismos de 
representación.

Tal como vimos en el análisis basado en la metodología de Busquets, el 
cine como forma de representación social, cultural y política del mundo repre-
senta la realidad a través de las imágenes icónicas, y por lo tanto difiere de esta 
misma realidad representada, según las ideas que el autor tiene de la realidad.

Corroborando lo escrito por Busquets, Gombrich señala: 

A través del doble camino de la historia del arte y la psicología, ha 
mostrado cómo el factor clave de la representación no está en la relación 
de semejanza que pueda establecerse entre el objeto y su representación, 
sino en que ambos cumplan la misma función. Función de substitución, 
anterior, lógica e históricamente al retrato-semejanza-donde la creación 
precede a la comunicación. (Gombrich 1999 citado en ZUNZUNEGUI, 
2019, p. 58).

Partiendo de este punto, la representación como substitución precisa 
dos condiciones: que la forma autorice el significado con el que se le inviste 
y que el contexto fije el significado de manera adecuada.

Por lo tanto, siempre que hay semejanza hay sustitución aunque la 
primera no sea condición necesaria para la segunda,

pues como subraya Roland Barthes (1973), la representación no se 
define por la imitación, y aquella existe más allá de las nociones de real, 
verosímil o copia. Y esto es así, por la identificación profunda entre 
representación y significación. (ZUNZUNEGUI, 2019, p. 58).

Desde este modo, conviene dejar claro que el significado no se con-
funde con el mundo externo. Las diversas expresiones no significan cosas 
o estados del mundo (aunque puedan remitir a ellas). Los significados se 
identifican con unidades culturales, con determinados aspectos de nuestra 
organización del mundo.

En el mundo de la imagen significar es abstraer y extraer, seleccionar, 
orientar. Debido a que la imagen es selectiva, instaura un punto de vista y 
reproduce el mundo en un marco delimitado. De esta manera el mundo 
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duplicado en la imagen se presenta como algo que existe realmente, 
pero siempre a través de un conjunto de relaciones determinadas y 
determinantes. (ZUNZUNEGUI, 2019, p. 178).

Para concluir, quisiéramos hacer algunas consideraciones de carácter 
más general. Pensando en que este trabajo pueda tener una utilidad prácti-
ca. En este sentido, pensamos que el cine constituye un producto de gran 
valor en las prácticas pedagógicas para apreciar el surgimiento y el desarrollo 
de un discurso social que habla sobre su cultura, de tal forma que puede 
contribuir a la comprensión de los fenómenos actuales de producción de 
sentido. Desde el punto de vista del estudio de los signos, resulta un registro 
excelente para apreciar el proceso de significación de un hecho histórico y la 
transformación de las imágenes que lo documentan en íconos dentro de un 
sistema semiótico, permitiendo además apreciar las alteraciones de estos sig-
nos en un proceso de adaptación a nuevos significados hasta su disolución 
en otros discursos posteriores.

Como se haseñalado al principio de este artículo, la práctica del cine 
como herramienta didáctica está relacionada con la educación de la mirada, 
estableciendo una relación directa y funcional entre la imagen y el saber. De 
acuerdo con Amorin y Bueno (2011),

aprender a analizar la imagen y ver/captar sus conceptos, se refiere 
sobre todo, verlos en sus distorsiones, en sus insipiencias, no en la 
búsqueda del concepto real y transparente, si noen la medida en que 
ver es permitir, ir más allá, en que ver es también crear, en que en el 
acto de ver ponemos siempre un poco de nosotros mismos. (AMORIN 
y BUENO, 2011, p. 516). 

Por todo ello, consideramos fundamental la utilización del cine en las 
prácticas pedagógicas como un excelente instrumento para los docentes que 
les permite fomentar el pensamiento crítico de sus estudiantes y una activi-
dad activa en relación a la sociedad en la cual les ha tocado vivir.
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El contexto histórico y cultural y su 
influencia en la alfabetización mediática



El contexto histórico y cultural y su influencia en la alfabetización 
mediática

Isamélia Santos Guimarães Carvalho1

Juliana Guimarães Faria2

Resumen: 
Este artículo tiene como objetivo reflexionar sobre  la importancia del contexto cultural e 
histórico en la formación  del sujeto y la construcción de su subjetividad, bien como su 
influencia en el proceso de alfabetización mediática y su acción transformadora en la 
sociedad. Incorpora los conceptos de la psicología sociohistórica y los postulados teóricos de 
Vygotsky. Es un estudio teórico, basado en Bock, Furtado y Teixeira (2002), Teixeira (2002), 
Vygotsky (1995), Hernández (2006), González Rey (1997), Tejedor y Perceval (2008) y 
Pérez Tornero (2000).    Los conceptos se articulan a partir del proceso de construcción 
del conocimiento y la alfabetización mediática, teniendo en cuenta la cultura de este 
nuevo contexto mediático y las demandas de la sociedad contemporánea. En conclusión, 
comprendemos que la “alfabetización mediática” es un concepto subjetivo que ultrapasa la 
dimensión técnica y operativa, involucrando los aspectos cognitivos y metacognitivos del 
sujeto, así como el contexto cultural en el que se está insertado.
Palabras clave: Alfabetización mediática, contexto sociohistórico, cultura, Vygotsky.

The historical and cultural context and its influence on media literacy

Abstract:
The objective of this article is to reflect on the importance of the cultural and historical 
context in the mental development of the subject, as well as the construction of his/her 
subjectivity, influence in the process of media literacy and its transforming capability over 
the society. Incorporated in this work are the concepts of social- historic psychology and 
the theoretical postulates of Vygotsky. It is a theoretical study, based on Bock, Furtado and 
Teixeira (2002), Teixeira (2002), Vygotsky (1995), Hernández (2006), Gonzalez Rey (1997), 
Tejedor and Perceval (2008) and Pérez Tornero (2000). The concepts are articulated around 
the process of knowledge construction and media literacy, accounting for the factor of 
culture in the new media context and the demands of contemporary society. In conclusion, 
it is understood that “media literacy” is a subjective concept, bypassing the technical and 
operational dimensions by involving cognitive and metacognitive aspects of the subject, as 
well as the cultural context surrounding him/her.
Key words: Media literacy, historical and cultural context, culture, Vygotsky.
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O contexto histórico e cultural e sua influência na alfabetização midiática

Resumo: 
Este artigo tem como objetivo refletir sobre a importância do contexto cultural e histórico 
na formação do sujeito e a construção de sua subjetividade, bem como sua influência no 
processo de alfabetização midiática e sua ação transformadora na sociedade. Incorpora os 
conceitos da psicologia socio-histórica e os postulados teóricos de Vygotsky. É um estudo 
teórico, baseado em  Bock, Furtado e Teixeira (2002), Teixeira (2002), Vygotsky (1995), 
Hernández (2006), González Rey (1997), Tejedor y Perceval (2008) e Pérez Tornero 
(2000).    Os conceitos se articulam a partir do processo de construção do conhecimento 
e da alfabetização midiática, tendo em conta a cultura deste novo contexto midiático e as 
demandas da sociedade contemporânea. Em conclusão, compreendemos que a “alfabetização 
midiática” é um conceito subjetivo que ultrapassa a dimensão técnica e operativa, envolvendo 
os aspectos cognitivos e metacognitivos do sujeito, assim como o contexto cultural no qual 
está inserido.
Palavras chave: Alfabetização midiática, contexto socio-histórico, cultura, Vygotsky.

____________________________________________________

Introducción 

La sociedad de la información y del conocimiento es un hito en la 
posmodernidad y en todos los cambios que atraviesan este proceso. Entre 
ellos destacamos la alfabetización mediática y las herramientas, habilidades 
y competencias necesarias para su desarrollo.

La entrada de las TICs (Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación) en la sociedad y su desarrollo acelerado ofrecen una base para el 
crecimiento de esta sociedad y despierta la necesidad de construir habilida-
des y competencias para los sujetos que utilizarán esas tecnologías y serán 
los protagonistas de esta nueva sociedad y sus exigencias. Ese proceso de 
construcción de habilidades y competencias nos permite mirar, investigar 
y trabajar con las tecnologías, actuando de forma crítica, articulada con el 
contexto cultural y los distintos conocimientos del mundo.

El término “alfabetización mediática” hace referencia a una dimen-
sión educativa (alfabetización) y tecnológica (medios). El concepto de al-
fabetización está vinculado a las referencias de la lectura y la escritura, así 
como el proceso de aprendizaje. Por ello, se puede aplicar el significado y el 
sentido del término «Alfabetización” en los medios digitales con la misma 
importancia y relevancia con que aplicamos en la educación formal, visto 
que es un proceso de construcción de conocimiento y de adquisición de 
habilidades y competencias.
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En diferentes contextos encontramos los medios vinculados a los es-
tudios de alfabetización, en que ambos hacen parte de un eje en que la prio-
ridad es que se correspondan con las dimensiones: individuo/construcción, 
técnico y tecnológico e instrumental y cultural. Actualmente, otras defini-
ciones y conceptos se agregan a esos estudios, las cuales podemos destacar la 
concepción de la alfabetización mediática como una competencia, donde el 
sujeto opera cognitivamente y metacognitivamente a través de la tecnología, 
sus artefactos e infinitas posibilidades y articulaciones.

Este artículo tiene como objetivo hacer una reflexión sobre el pen-
samiento sociohistórico, el contexto cultural y de cómo esos aspectos se 
articulan e influyen en el proceso de la alfabetización mediática. Además, 
comprendemos que el contexto escolar no puede aislarse de esa realidad 
emergente e inminente. Siendo así, disertaremos acerca del abordaje socio-
histórico y enseguida articulamos con el contexto cultural y la alfabetización 
mediática.

La perspectiva sociohistórica

El contexto cultural e histórico está subyacente al desarrollo humano 
y es un aspecto de extrema importancia en la constitución del sujeto, pues 
ejerce gran influencia en sus opciones, actitudes y actuación en la sociedad. 
Muchos autores (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2002; VYGOTSKY, 
1995; HERNANDEZ, 2006) y corrientes de la psicología discuten estas 
cuestiones y su poder en numerosos aspectos del desarrollo y del aprendiza-
je, así como en la relación intrínseca que hay entre ambos.

A partir de los estudios de la psicología sociohistórica y su postula-
do teórico, podemos entender de una manera científica, social, colectiva e 
histórica, la relación entre el hombre y la sociedad. En este sentido, y vincu-
lando estos conceptos a la Sociedad de la Información y del Conocimiento, 
podemos darnos cuenta de las influencias de estos aspectos en la alfabeti-
zación mediática, en la interacción del individuo con los distintos medios 
mediáticos y su posicionamiento frente al entorno en que está insertado.

Por lo tanto, pasaremos a revisar algunos conceptos y estudios de la 
psicología sociohistórica, que son claves para entender las distintas concep-
ciones que conforman el contexto histórico y cultural, así como su relación 
con el desarrollo, el aprendizaje, los medios y la alfabetización mediática.

La psicología sociohistórica se ha constituido, fundamentalmente, por 
la crítica a la visión liberal del hombre, en la que defiende la idea del hombre 
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como un ser autónomo, responsable de su propio proceso de individuación, 
en una relación de antagonismo entre el hombre y la sociedad, en que ésta se 
opone a sus deseos naturales (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2002).

La visión del fenómeno psicológico, que es tomado como una en-
tidad abstracta,tiene por naturaleza, características positivas que se mani-
fiestan solamente si sufren impedimentos al mundo social y material. Es 
decir, considera que estas concepciones liberales construyeron una ciencia 
en que el mundo psicológico cambió de social y material, pasando luego 
a definirse de manera abstracta como algo que ya estaba en el hombre, 
dispuesto a desarrollarse.

Esta mirada liberal naturalizó el mundo psicológico, quitando de la 
psicología reflexiones sobre el mundo social, en otras palabras, consideran 
que las cuestiones de carácter histórico y social no deberían vincularse a 
la psicología. Además, la concepción liberal está vinculada a la visión del 
individuo autónomo, que no es aceptado por la psicología sociohistórica, 
pues la misma defiende la premisa básica que el individuo se construye a 
lo largo de su vida bajo la influenciadel entorno en lo cual está insertado, 
en las relaciones sociales y culturales establecidas que son decisivas para su 
individualidad y subjetividad.

En este sentido, no tenemos un desarrollo independiente o previsto 
por la genética. La condición humana es primordial y sine qua non para 
nuestra constitución como sujeto, estamos inmersos y sometidos al contexto 
sociohistórico y al grupo cultural en lo cual estamos insertados.

La acción del hombre sobre la realidad que necesariamente ocurre en 
la sociedad es un proceso histórico. Y una acción de transformación de 
la naturaleza que conduce a la transformación del hombre a sí mismo. 
Cuando produce los bienes necesarios para satisfacer sus necesidades, el 
hombre establece nuevos parámetros en su relación con la naturaleza, 
que genera nuevas necesidades, que, a su vez, deben cumplirse. Las 
relaciones sociales en que se produce en ese proceso se cambian en la 
medida que se desarrollan las necesidades humanas y producción que 
pretende satisfacerlas. Es un proceso de transformación constante de las 
necesidades y la actividad de los hombres y de las relaciones que ellos 
establecen entre sí para la producción de su existencia. Este movimiento 
se basa en la contradicción: el desarrollo de las necesidades humanas y las 
formas de satisfacerlas, y que sólo son posibles a partir de determinadas 
relaciones sociales, provocan la necesidad de la transformación de estas 
mismas relaciones y condicionan la aparición de nuevas relaciones 
sociales. Ese proceso histórico es construido por el hombre y es este 
proceso histórico que construye al hombre. (BOCK; FURTADO; 
TEIXEIRA, 2002, p. 117).
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Así pues, atravesamos ese proceso y nos hacemos sujetos en esa tra-
vesía donde estamos inmersos en la sociedad, la cultura y la historia, some-
tidos a la apropiación del mundo, convirtiendo el mundo exterior en un 
mundo interno, desarrollando de manera singular nuestra individualidad 
y subjetividad. Así, el hombre se desarrolla, se subjetiva, se individualiza y 
se convierte en hombre a través de la mediación de las relaciones sociales y 
de las actividades que realiza, a partir de las ideas y los conceptos del grupo 
cultural en el cual está insertado.

Vygotsky (1995) retoma ese tema al vincular los procesos psicoló-
gicos y el desarrollo del sujeto al contexto histórico y social, definiendo el 
hombre como histórico y social, no siendo disociado, bajo ninguna hipó-
tesis, de estas cuestiones y de la cultura en ningún punto de su desarrollo.

Según Lev Seminovch Vygotsky(1995), el desarrollo humano está 
marcado por el entorno histórico y social del sujeto y de la cultura que 
subyaz ese entorno, es decir, el hombre es constituido y formado por el 
contexto cultural que lo compone, su historia y el entorno social, siendo un 
producto de este conjunto de aspectos. Por lo cual, conviene subrayar que el 
desarrollo humano y sus diferentes caminos son influenciados por la cultura 
y por la inclusión del sujeto en un determinado grupo cultural.

Para comprender mejor esa influencia, es importante tener una mira-
da distinta acerca del hombre, su historia, su recogido y actuación en la so-
ciedad y en el mundo. El pensamiento de Vygotsky tuvo gran influencia del 
Marxismo y los postulados básicos del materialismo dialéctico e histórico de 
Marx y Engels fueron base parasu teoría (OLIVEIRA, 2011).Así, en la pers-
pectiva marxista, la formación de la sociedad humana se basa en el trabajo 
y todos los fenómenos deben ser estudiados como procesos en permanente 
movimiento y transformación.

El hombre se constituye y se transforma al actuar sobre la naturaleza 
con su actividad y sus instrumentos, construyendo la historia y la cultura 
humana. En ese sentido, no podemos construir cualquier conocimiento a 
partir de la idea aparente, es imprescindible la interacción con el objeto 
y la comprensión de sus características constitutivas. En cambio, debemos 
delinear la evolución de los fenómenos, dado que es en su génesis y su mo-
vimiento que están las explicaciones de su historia y forma actual.

Los cambios individuales del sujeto tienen su raíz u origen en las con-
diciones sociales de la vida y la actividad colectiva, lo que ratifica el hombre 
como un ser social e histórico. Por consiguiente, no es la conciencia del hom-
bre que determina las formas de vida, sino la vida que determina la conciencia.
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Una vez que el hombre es históricamente y socialmente determinado, 
debe ser comprendido por sus relaciones sociales y vínculos, así como por 
su inserción en una dicha sociedad o grupo cultural. Sin embargo, hay que 
considerar que el determinado momento histórico específico, el pensamien-
to y la acción humana existen en función de un dado momento, espacio y 
relaciones experimentadas.

La conciencia humana revela las determinaciones sociales e históricas 
del hombre - no directamente, de manera inmediata, porque no es así, 
mecánicamente, que se procesa la conciencia. Las mediaciones deben 
ser desvendadas, porque pasan a través de las formas de actividad y las 
relaciones sociales, por el significado asignado en ese proceso a la realidad 
en que todos los hombres viven. Es necesario conocer además del 
aparente, buscando la esencia de ese proceso, que revela el movimiento 
de constante transformación, a partir de la contradicción, entendida 
como un principio fundamental del movimiento de la realidad. (BOCK; 
FURTADO; TEIXEIRA, 2002, p. 120).

Así, a partir de los conceptos de la psicología sociohistórica y los pos-
tulados teóricos de Vygotsky, para conocer el hombre es necesario situarlo 
en un momento histórico, entender sus contradicciones y articularlas con 
en el materialismo histórico y dialéctico. Además, no nos olvidemos que 
los fenómenos sociales se desarrollande manera simultánea, interna y exter-
namenteal individuo. De ahí que, tanto la subjetividad individual como la 
subjetividad social están implícitas en ese proceso.

La subjetividad debe ser comprendida como un sistema integrador 
del interno y externo, tanto en su dimensión social, como individual, 
que por su génesis también es social... La subjetividad no es interna y 
tampoco externa: ella supone otra representación teórica en la que el 
interno y el externo dejan de ser dimensiones excluyentes y se convierten 
en dimensiones constituyentes de una nueva calidad de ser: El subjetivo. 
Como ambos son dimensiones de la subjetividad (el interno y el externo) 
se integran y desintegran en una multitud de formas en el recogido de su 
desarrollo, en un proceso en lo cual lo que era interno puede convertirse 
en externo y viceversa. (GONZALEZ REY, 1997, p. 37-53).

Por tanto, la subjetividad individual es la constitución del sujeto, su 
historia y relaciones sociales en un sistema individual. Una vez que el sujeto 
vive determinadas relaciones sociales y experiencias en una cultura especí-
fica, constituirá y atribuirá significados y sentido a estas relaciones y expe-
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riencias que formarán su subjetividad individual. En cambio, la subjetividad 
social se refiere a los valores subjetivos tanto del grupo como del individuo 
que se articulan y se entrecruzan en los diferentes niveles de la esfera social.

Reflexionando a partir de las consideraciones hechas y de los estudios 
de la psicología sociohistórica (WERTSCH, 1988), no podemos entender o 
comprender al hombre sin conocer su mundo, el contexto histórico, social 
y cultural en que se encuentra inmerso. Los fenómenos del mundo psíquico 
no son inherentes del mundo psíquico, se van construyendo en la medida en 
que el sujeto vive las experiencias, actuando en el mundo y relacionándose 
con otros sujetos. En ese sentido, el contexto social y cultural es visto como 
un lugar donde nuestro mundo psicológico se constituye.

Sin embargo, comprender y analizar los fenómenos psíquicos y socia-
les, así como la adquisición y construcción de nuevas habilidades y compe-
tencias, implica en comprender e investigar la cultura actual y las cuestiones 
que la atraviesa.

Siendo así, la cultura, juntamente con los medios, tiene un efecto 
ideológico por la óptica materialista, refiriéndose a las formas asumidas 
por la existencia social y, consecuentemente, al contenido de las relaciones  
humanas y la forma como se representan estas relaciones. Esta cultura se 
hereda de generación en generación, a través de la forma de producción, 
del trabajo, y del lenguaje, es decir, el conocimiento, la cultura y el lenguaje 
tienen sus bases en la vida material y social.

En la perspectiva sociológica, las formas de producción material e 
intelectual son dominadas por una elite, que mantiene el control sobre los 
medios de producción intelectual. Así, las ideas dominantes son una exten-
sión de las relaciones materiales dominantes. Por su parte, los pensadores y 
productores de ideas son los que “conducen” esas producciones.

La internalización de las formas culturales de comportamiento implica 
en la reconstrucción de la actividad psicológica basada en las operaciones 
con signos - los procesos psicológicos, tal y como aparecen en los 
animales realmente dejan de existir - son integrados en un sistema de 
comportamiento y son culturalmente reconstruidos y desarrollados para 
formar una nueva entidad psicológica. El uso de signos externos también 
es reconstruido radicalmente. Los cambios en las operaciones con los 
signos durante el desarrollo son similares a los que se producen en el 
lenguaje. Aspectos tanto en el discurso externo o comunicativo como en 
el discurso egocéntrico, se interiorizan convirtiéndose en la base para el 
discurso interior. (VYGOTSKY, 1995, p. 65).
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Como observamos en la cita anterior, la cultura es muy importante 
en el proceso del desarrollo humano. Los grupos culturales dónde los niños 
nacen, crecen y se desarrollan, producirán adultos que funcionarán psico-
lógicamente de una manera particular, según los conceptos culturalmente 
construidos por este grupo específico. Para Vygotsky, la cultura proporcio-
na a la persona un ambiente estructurado, donde todos los elementos son 
cargados de significados, y sus miembros están en constante movimiento, 
recreación y reinterpretación de la información, conceptos y significados, 
ratificando que el proceso del desarrollo humano está marcado por la inser-
ción del sujeto en un determinado grupo cultural.

La internalización de las actividades socialmente arraigada e 
históricamente desarrolladas constituye el aspecto característico de la 
psicología humana; es la base del salto cualitativo de la psicología animal 
a la psicología humana. Hasta ahora se conoce solo un esquema de este 
proceso. (VYGOTSKY, 1995, p. 65).

Así, el hombre biológico se convierte en sociohistórico, a partir de un 
proceso de internacionalización de las actividades, comportamientos y sig-
nos culturalmente vividos y construidos. Por lo tanto, es importante tener 
en cuenta estos aspectos, principalmente en lo que toca al proceso de cons-
trucción del hombre como un ser sociohistórico y su desarrollo, así como el 
proceso de adquisición de nuevas competencias y habilidades que el mundo 
y entorno demandan.

Alfabetización mediática y el pensamiento sociohistórico

En este sentido, el pensamiento de Vygotsky es muy importante en la 
comprensión de la alfabetización formal o mediática, así como sus distintas 
formas de aprendizajes. La comprensión de la alfabetización y del proceso de 
construcción del conocimiento del individuoestá intrínsecamente vinculada 
al proceso de construcción del conocimiento mediático y digital, así como la 
adquisición de nuevas habilidades y competencias, es decir, la alfabetización 
mediática y la alfabetización formal son procesos análogos.

Históricamente, el término alfabetización mediática fue comentado 
en algunos textos de los estudios culturales que se destacaron al final de los 
años 50, el académico británico Richard Hoggart en su libroThe Uses of 
Literacy (1957), un texto autobiográfico en lo cual habla sobre la historia 
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cultural del medio siglo XX y la influencia de los medios de comunicación 
en el Reino Unido. El autor comenta sobre la Alfabetización con los medios 
(Literacy) a través de la cultura popular, el consumo cotidiano de la cultura 
de masa y de los productos populares.

En la actualidad, tenemos la introducción de las TICs en los medios 
de comunicación y mediáticos, haciendo un gran cambio en los procesos 
de información, lectura, interpretación, análisis de los textos y del discurso 
(PEREZ TORNERO, 2000).

Hay un cambio cultural que no podemos denegar, una vez que la 
cultura atraviesa la construcción del conocimiento, la construcción de habi-
lidades y competencias mediáticas también están insertadas en ese rol cul-
tural, es decir, la utilización de los medios no es mecánica o meramente 
operativa, implica en construcción de conocimientos que estarán vinculados 
a la cultura y al proceso histórico y social.

Como comentamos anteriormente, el proceso de alfabetización me-
diática es análogo al proceso de alfabetización formal, ambas ocurren a lo 
largo de la vida e involucran todos los pasos que acompañan el desarrollo 
humano y sus especificidades, eso ratifica la naturaleza epistemológica de 
la alfabetización mediática la cual está directamente asociada a los procesos 
cognitivos y metacognitivos.

El entorno mediático es duplamente cultural, primero por estar 
sometido al proceso sociohistórico y, también, por estar implicado en la 
propia cultura de ese mismo entorno y sus demandas. La alfabetización 
mediática se refiere a la competencia y habilidad para el uso de nuevas 
tecnologías con numerosas similitudes con los procesos que se producen 
en el procedimiento de adquisición de lectura y escritura, aunque en la 
perspectiva mediática sea discutido y trabajado bajo otra lógica, pero está 
asociado a la dimensión educativa.

Por lo cual, no podemos reducir la alfabetización mediática al uso 
de las herramientas tecnológicas de manera operativa y técnica, invalidan-
do su eficacia y acción social. Una vez que es un proceso de aprendizaje 
complejo, supone una inserción y transformación social que requieren un 
conjunto de conocimientos previos de distintas naturalezas (TEJEDOR; 
PERCEVAL, 2008).

No obstante, aunque sea un proceso personal e individual en su 
génesis, implica en una acción social y colectiva, una vez que se supone 
cambios en la sociedad. En este sentido, hay que considerar que paralelo 
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a ese proceso, el contexto histórico y cultural actúan de manera directa en 
el desarrollo del sujeto, en los medios de comunicación y, concretamente, 
en la inclusión mediática del individuo en la Sociedad de la Información y 
del Conocimiento.

Trabajar a la luz del pensamiento de Vygotsky es abrir infinitas po-
sibilidades al estudio y la investigación de la alfabetización mediática, visto 
que estamos inmersos en la cultura. Si pensamos de manera metafórica, 
la cultura representa una gran alfombra en “pachwork”, construida a partir 
de las costumbres, valores y raíces culturales, mediadas e internalizadas por 
todos que componen la sociedad.

En ese sentido, podemos decir que alfabetizarse es utilizar en la vida, 
en la sociedad y en el mundo todos los conocimientos aprehendidos de 
manera crítica, constructiva y transformadora, respetando la cultura y la 
historia del entorno. Igualmente, la alfabetización mediática supone utilizar 
todas las herramientas ofrecidas por los medios desde una perspectivacrítica, 
actuando de manera participativa y colaborativa en la sociedad.

Conclusión

En ese artículo, hicimos una reflexión acerca de la relación existente 
entre la teoría sociocultural, el desarrollo humano vinculado al contexto 
cultural y la alfabetización mediática. A partir de estudios teóricos (BOCK; 
FURTADO; OLIVEIRA, 2011; TEIXEIRA, 2002; VYGOTSKY, 1995; 
HERNANDEZ, 2006), comprendemos que el término «alfabetización me-
diática” es más que una habilidad técnica y operativa, o un manejo sencillo de 
un equipo. Se trata de un concepto subjetivo que involucra aspectos cogniti-
vos y metacognitivos, así como las dimensiones culturales y sociohistóricas.

Concluimos que la alfabetización mediática se refiere a la competen-
cia y habilidad para el uso de nuevas tecnologías, similares en algunos aspec-
tos, a los que se producen en el proceso de adquisición de lectura y escritura, 
aunque discutido y trabajado bajo otra lógica.

Por fin, podemos vincular los medios de comunicación y mediá-
ticos al contexto cultural, y por supuesto al educacional, dado que es un 
proceso de aprendizaje y tiene una dimensión educativa. El proceso de 
alfabetización mediática aún requiere investigación y formación, sobretodo 
en el ámbito educativo, específicamente en los currículos escolares y en la 
formación docente.
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Resumo
O advento das novas tecnologias traz um novo paradigma técnico-econômico que impacta 
em diferentes esferas da vida social. Mas quais são as percepções e experiências dos professores 
em relação às novas tecnologias e ao trabalho pedagógico? Quais são os desafios impostos 
aos espaços educativos diante desse novo paradigma? Que reconfigurações precisam ocorrer 
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ensino-aprendizagem? É na busca dessas respostas que este trabalho investiga e analisa a 
compreensão que professores têm sobre o uso das novas tecnologias nas escolas. A partir de 
uma pesquisa empírica com um grupo de professores de uma turma de Pós-Graduação Stricto 
Sensu em Educação da Universidade de Brasília, os resultados evidenciaram a importância da 
incorporação das novas tecnologias e de métodos apropriados para fazer frente às demandas 
do mundo midiático.
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Abstract
The arrival of new technologies brings forth a new technical and economical paradigm which 
impacts different areas of social life. What are, however, the experiences and perceptions of 
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brought to educational environments with this new paradigm? What reconfigurations need 
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these answers that this study investigates and analyzes the understanding that teachers have 
about the use of the new technologies in the schools, from an empirical research with a group 
of teachers who attend the Stricto Sensu Post-Graduate in Education at University of Brasilia. 
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Introdução

O mundo está em constante processo de transformação, que cada 
vez mais tem se acelerado, pois a engenhosidade humana e a capacidade de 
inovar têm trazido mudanças profundas para a vida em sociedade. Um mo-
vimento de reconfiguração de tempos e espaços geográficos tem ocorrido, 
precipuamente, por conta do avanço tecnológico.

As transformações advindas da incorporação de novas tecnologias 
vêm afetando as diversas esferas da vida em sociedade. Existe uma nova 
lógica para as atividades produtivas e sociais: expande-se o processo de glo-
balização, há mais flexibilidade, demandam-se novas formas de organiza-
ção, ampliam-se as possibilidades funcionais. O cerne desse novo paradigma 
técnico-econômico são as novas tecnologias, mas o potencial delas, em sua 
plenitude, só pode efetivamente ocorrer se paralelamente acontecerem mu-
danças sociais e institucionais nos sistemas de ensino e de formação (CAR-
VALHO, 2003).

A reestruturação social está em curso e traz um novo perfil e novo 
estilo de comportamento, pois as pessoas se informam, interagem e se co-
municam de diferentes formas. O mundo mudou, a sociedade mudou, 
portanto, espera-se que as instituições de ensino também mudem e que 
elas acompanhem e se integrem a esse movimento dinâmico e utilizem as 
potencialidades das novas tecnologias para reformular as formas de ensinar 
e de aprender.

A educação tem sido considerada um fator fundamental e estratégico, 
sem o qual não se pode fazer frente aos desafios postos pelo novo paradigma 
(CARVALHO, 2003). O mundo tecnológico é atrativo, envolve e motiva 
grande parte do dia dos indivíduos com entretenimento e outros proveitos. 
O mundo passou a ser midiático e mediar pedagogicamente, nesse contexto, 
é uma grande incumbência para o professor.

O ciberespaço é um possível lócus de integração e articulação de todas as 
pessoas conectadas com tudo o que existe no espaço digital (KENSKI, 2012). 
Mas nem todos estão conectados e/ou aptos a participarem efetivamente dessa 
conexão, porque não dominam as novas tecnologias e o seu potencial. A esco-
la e o professor, nesse contexto, devem cumprir a sua função de formar para a 
vida, e a vida, na sociedade atual, está imersa em novas tecnologias.

Pensadas em função desse projeto, as novas tecnologias podem ser 
incorporadas pedagogicamente, aproximando professores e alunos de um 



Polyphonía, v. 30/2, jul.-dez. 2019 51

mundo midiático. Isso significa superar um abismo existente entre o mundo 
exterior e o que acontece dentro da escola. É valorizar que por meio desses 
recursos, na era informacional, é possível aprender em qualquer tempo e em 
qualquer lugar, pois todos os espaços podem ser igualmente significativos.

A tecnologia é tudo que potencializa a ação humana. Trata-se de um 
recurso que, em si, não é bom nem ruim, mas os seus efeitos dependem da 
intencionalidade e da ação metodológica que será empregada. É indubitável 
que ainda se encontram muita resistência e receio em relação à utilização de 
novas tecnologias nas escolas, e é insensato não compreender o porquê disso.

A fim de que os alunos sejam preparados para a sociedade do conheci-
mento, a escola e os seus profissionais precisam refletir e mudar os seus méto-
dos e técnicas por outros que sejam mais eficientes e eficazes (COUTINHO; 
LISBÔA, 2011). É preciso, ainda, planejar as oportunidades do processo de 
ensino-aprendizagem, a fim de que o arsenal de novas tecnologias coopere 
para o êxito pedagógico, de acordo com os objetivos educacionais. Como 
recurso, o uso de tecnologias precisa ser norteado por uma concepção.

Nesse sentido, professores e alunos precisam ser sensibilizados para 
a utilização consciente, criativa e dinâmica das novas tecnologias, utilizadas 
como meio de comunicação pedagógica, visando elevar a qualidade do ensino.

O objeto de investigação deste estudo, portanto, é o uso das novas 
tecnologias nos processos formativos educacionais, sob a perspectiva de pro-
fessores. Os questionamentos que nortearam a execução desta pesquisa são: 

• Quais são as percepções e experiências dos professores em relação 
às novas tecnologias e ao trabalho pedagógico? 

• Quais são os desafios impostos aos espaços educativos diante des-
se novo paradigma? 

• Que reconfigurações precisam ocorrer nas escolas para atender às 
necessidades da sociedade tecnológica? 

• Por que e como as novas tecnologias podem ser encara-
das como potencializadoras e facilitadoras do processo de 
ensino-aprendizagem?

À luz disso, o objetivo geral da pesquisa é investigar e analisar a com-
preensão que professores têm sobre o uso das novas tecnologias nas escolas, 
de modo que, na primeira seção do trabalho, tecemos uma discussão teórica 
acerca da relação entre educação e novas tecnologias, seguida da explicita-
ção da metodologia e do contexto de produção das informações empíricas. 
Na terceira seção, analisamos e discutimos os dados coletados na pesquisa, 
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desenvolvida com um grupo de professores de uma turma do Programa 
de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade de Brasília 
(UnB). Os aspectos analisados – e que, portanto, se configuram como as 
principais categorias de análise deste estudo – são: a utilização no contexto 
escolar; formação (inicial ou continuada); obstáculos e vantagens identifi-
cados no seu uso.

Por fim, com as considerações realizadas neste artigo espera-se que 
possamos repensar a perspectiva que a educação, em relação com as novas 
tecnologias, assume nesse novo contexto, pois, dessa forma, estaremos re-
fletindo sobre que configuração de formação os indivíduos precisam para a 
sua inserção no contexto de um mundo cada vez mais flexível, globalizado e 
conectado pelas novas tecnologias.

Educação e novas tecnologias

Na aurora do dilúvio informacional, talvez uma meditação sobre o dilúvio 
bíblico possa nos ajudar a compreender melhor os novos tempos. Onde 
está Noé? O que colocar na arca? [...] O dilúvio informacional jamais 
cessará, não terá fim. Não há nenhum fundo sólido sob o oceano das 
informações. Devemos aceitá-lo como nossa nova condição. Temos que 
ensinar nossos filhos a nadar, a flutuar, talvez a navegar. (LÉVY, 2010).

A inserção da epígrafe logo no início deste trabalho se justifica por 
considerarmos que sua mensagem dialoga, coerentemente, com os nossos 
propósitos, ao definir como objeto de estudo o uso das novas tecnologias 
nos processos formativos educacionais.

O período que sucede o final da década de 90 é marcado pelo dilúvio 
a que o autor supracitado faz referência: a era da informação, alicerçada 
nos produtos e processos advindos dos avanços científico e tecnológico. O 
computador, a internet e as tecnologias digitais fizeram emergir um novo 
paradigma social, em que a relação do homem com o trabalho, com as pes-
soas e com o mundo, bem como seus comportamentos, pensamentos e sua 
cotidianidade, transformaram-se. 

Tal processo de mudanças, no qual as tecnologias (sobretudo as no-
vas) invadem e modificam a sociedade contemporânea, da qual o estudante 
faz parte, provoca a reflexão sobre o modo de se fazer educação, dado que 
elas (as tecnologias) também estabelecem novas formas de acesso à infor-
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mação, novas relações com o saber e com o conhecimento, novos estilos de 
raciocínio e aprendizagem, e desvelam que a escola perde a exclusividade no 
processo de construção do conhecimento.

É bem provável que o papel da escola e dos pais, como pontuou Lévy 
(2010), não seja o de ensinar os alunos e seus filhos a operar tecnicamente 
as novas tecnologias, uma vez que já nasceram entre elas. Mas, certamente, 
teremos que prepará-los para que flutuem e naveguem no oceano de infor-
mações e se apropriem destas tecnologias de forma menos inocente, mais 
ativa, crítica e perspicaz, pois, o que surge na órbita dessas redes digitais, 
como profere o autor, é que seu uso é, ao mesmo tempo, um veneno e um 
remédio. Veneno aos que delas não participam e, mesmo participando, não 
conseguem ler e interpretar suas mensagens, bem como pelas formas de 
isolamento e de sobrecarga cognitiva, de dependência, de dominação, de 
exploração e de bobagem coletiva a que estão submetidos. Remédio aos que 
conseguem participar, socializar, se emancipar, se orientar e, portanto, se ali-
viam do ritmo desestabilizante e excludente dos turbilhões informacionais. 

Muitos dos nossos estudantes crescem/cresceram em ambientes al-
tamente mediados pela tecnologia, sobretudo a audiovisual e a digital. A 
internet, os videogames, as imagens, os smartphones e seus aplicativos atraem 
de forma extraordinária a atenção desses nativos digitais, que desenvolvem 
uma grande habilidade para operar tais técnicas, captar e decifrar suas men-
sagens, além de dominar suas linguagens (SANCHO, 2006). Para Kenski 
(2012, p. 18), a educação possui duplo desafio nesse contexto: “Adaptar-se 
aos avanços das tecnologias e orientar o caminho de todos para o domínio e 
a apropriação crítica desses novos meios”.

De tecnologias da informação e comunicação a ferramentas educati-
vas, o computador, os celulares smartphones, dentre outros recursos digitais, 
se configuram à nossa ótica como um motor que engendra novas perspec-
tivas pedagógicas. Por essa e pelas razões seguintes, não podem ficar fora da 
escola: possuem múltiplos ambientes de aprendizagem, promovem a inte-
ração do sujeito com o objeto de estudo, possibilitam o desenvolvimento 
de metodologias ativas, dinamizam o processo de ensino-aprendizagem, 
possuem linguagens de interesse dos alunos, integram diferentes culturas 
(CASTELLS, 2001), propiciam melhor conhecimento e maior aprofunda-
mento do conteúdo estudado (KENSKI, 2012), contribuem para o desen-
volvimento da autonomia do indivíduo etc. 
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É certo que a escola não escapa das tendências dessa sociedade tec-
nológica, que a desafia, todo instante, a construir novos espaços de conhe-
cimento que sejam tão interativos, dinâmicos e possibilitadores de apren-
dizagens significativas como as ferramentas tecnológicas dos cotidianos dos 
alunos. Entretanto, é válido ressaltar que “as tecnologias, sozinhas, não edu-
cam ninguém” (KENSKI, 2012, p. 9). O uso das novas tecnologias, seja no 
espaço escolar ou nos espaços de vivência dos alunos, exige domínio e leitura 
crítica de quem as utiliza. 

Na escola, a razão de sua utilização não deve ser outra senão a finali-
dade formativa, ou seja, a de possibilitar a efetivação da aprendizagem ou a 
construção do conhecimento. Não é porque fazem parte do cotidiano dos 
estudantes ou porque acompanham as mudanças contemporâneas advindas 
do uso das redes, transformando as relações com o saber (como enfatiza a 
autora), que as novas tecnologias devem se fazer presentes na sala de aula, 
mas sim pelos motivos já expostos. Isso demanda do professor habilidades 
pedagógicas específicas para que elas se constituam como uma ferramenta 
potencializadora e facilitadora do processo de construção da aprendizagem.

Na próxima seção, apresenta-se a metodologia utilizada no desen-
volvimento da pesquisa e o contexto de produção das informações empí-
ricas. O caminho percorrido buscou dar respostas às questões norteadoras 
deste estudo, que investiga a relação entre as novas tecnologias e a escola, 
analisando a compreensão que professores têm sobre a utilização das novas 
tecnologias no ambiente escolar.

Metodologia e o contexto de produção das informações empíricas

A pesquisa, de natureza qualitativa, se estrutura em duas etapas: bi-
bliográfica e empírica. Na primeira, não dissociada da segunda, buscou-se 
tecer uma discussão teórica acerca da relação entre educação e novas tecno-
logias. Na segunda, foi desenvolvido, no primeiro semestre do ano 2018, 
um estudo com professores matriculados na disciplina Inovação e Novas 
Tecnologias nos processos formativos, ofertada pelo Programa de Pós-Gra-
duação Stricto Sensu em Educação da UnB, na modalidade profissional.

O universo da pesquisa, constituído por esse grupo de professores, 
constitui-se por sete professoras e dois professores, sendo todos profissionais 
atuantes na Educação Básica do Distrito Federal – DF. Cumpre destacar 
que, para preservar a identificação e manter o anonimato dos professores 
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participantes da pesquisa, seus nomes foram substituídos por PROFESSOR 
A, B, C, D, E, F, G, H, I.

O instrumento metodológico utilizado na coleta dos dados e das 
informações empíricas foi o questionário, aplicado via Google Formulários, 
com questões objetivas e subjetivas relacionadas às novas tecnologias e à 
educação, quais sejam: a utilização no contexto escolar; formação (inicial 
ou continuada); e obstáculos e vantagens que identificam no seu uso. Tais 
aspectos, portanto, se configuraram nas principais categorias de análise desta 
investigação.

Análise e discussão dos dados: as vozes dos professores acerca do uso 
das novas tecnologias nas escolas

Do grupo pesquisado (nove docentes), a maioria relatou trabalhar na 
rede pública de ensino do DF. No que diz respeito ao tempo em que atuam 
como docentes, cinco responderam que têm entre 1 e 10 anos de experiên-
cia, três afirmaram ter entre 11 e 20, e um declarou ter entre 21 e 30 anos 
de experiência.

Quando questionados se concordavam com a afirmação contida em 
duas frases, de que a escola não pode ignorar ou hostilizar as tecnologias e 
de que, pelo fato de fazerem parte do cotidiano dos estudantes fora do am-
biente escolar e serem uma linguagem mais próxima à realidade dos alunos, 
elas também deveriam estar presentes dentro da escola, todos os sujeitos da 
pesquisa declararam estarem de acordo. Sobre isso, também pontua Demo 
(1991) que a escola não pode ficar à margem das mudanças que as tecnolo-
gias vêm impondo à nossa sociedade. Percebeu-se pelos argumentos que os 
professores compreendem que o novo paradigma técnico-econômico tem 
implicações na estruturação da sociedade, conforme excerto a seguir: 

O surgimento de novas tecnologias na sociedade altera, de maneira 
significativa, as formas como as pessoas relacionam-se, informam-se e 
comunicam-se. E essas tecnologias ampliam, cada vez mais, a velocidade 
e a circulação de informações, influenciando na organização da sociedade. 
Neste sentido, bancos, supermercados, escolas e outros espaços têm, 
para manterem-se conectados com esse mundo, que acompanhar essa 
evolução das tecnologias. (PROFESSOR A, 2018, s.p).
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Diante dessa metamorfose social propiciada pelo avanço tecnológico, 
os entrevistados reconhecem que a escola não pode ter uma postura de in-
diferença, mantendo métodos e recursos arcaicos. Não promover a inserção 
dos novos recursos e da gama de possibilidades pedagógicas que eles pos-
suem comprometeria a comunicação/integração entre o mundo e a esco-
la. Essa questão pode ser corroborada pelas afirmativas de três professores, 
como veremos abaixo:

Acredito que já não podemos nos dar ao luxo de ignorar a realidade que 
está posta: nossos alunos hoje são altamente tecnológicos e a escola não 
pode fingir que pode continuar ensinando como faz há dois séculos. 
(PROFESSOR D, 2018, s.p).

Acredito que as tecnologias devem fazer parte do sistema educacional 
no qual o educando está presente como uma extensão do mundo para a 
escola e da escola para o mundo. (PROFESSOR B, 2018, s.p). 

Não dá mais para continuar com um ensino tradicional, desmotivador, 
repetitivo e maçante, o qual acaba sendo um dos momentos mais 
desinteressantes dos jovens - e adultos também - do século XXI. 
(PROFESSOR F, 2018, s.p).

Tal como esclarecem Belloni (1991), Kenski (2012), Sancho (2006) 
e Castells (2001), as tecnologias possibilitam a interação, a integração e ge-
ram novos modos de pensar e sentir, e, por consequência, de aprender. À luz 
disso, outro aspecto que merece destaque é a percepção dos entrevistados 
de que a inclusão das tecnologias nos processos formativos pode viabilizar o 
êxito do aprendizado, e até reconhecem a importância de se comprometerem 
nesse sentido. As referências a seguir ratificam essa reflexão: a) “as tecnologias 
devem estar inseridas no planejamento do professor como recurso facilitador 
do processo de ensino e aprendizagem” (PROFESSOR G, 2018, s.p); b) “a 
tecnologia bem utilizada contribui para o sucesso educacional” (PROFES-
SOR I, 2018, s.p); c) “precisamos utilizar esses recursos e instrumentos para 
facilitar a aprendizagem” (PROFESSOR E, 2018, s.p, grifo nosso).

Alguns participantes da pesquisa demonstraram inquietação quanto 
à forma de utilização das tecnologias no contexto educacional, nos levando 
a refletir que o uso de recursos tecnológicos por si só pode não possibilitar a 
construção do conhecimento, se o seu emprego não estiver respaldado por 
uma intencionalidade pedagógica, como abordado na seção anterior.
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Concordo que deve fazer parte da escola, no entanto, preocupo-me muito 
quando utilizada como produto e não como processo. (PROFESSOR A, 
2018, s.p).

Toda ferramenta tecnológica precisa ser pensada como processo e não 
como produto, para que não se torne algo mecanizado e, sim, formativo 
com o processo de reflexão. (PROFESSOR C, 2018, s.p).

Quando interrogados se já participaram de alguma formação, seja 
ela inicial ou continuada, relacionada ao uso das novas tecnologias na es-
cola, 67% afirmaram que sim e 33% afirmaram que não. Esses resultados 
se configuram como dados extremamente preocupantes, pois, se é notória a 
importância da inclusão tecnológica (com intencionalidade pedagógica) no 
ambiente escolar, por conta da conjuntura social que demanda cada vez mais 
afinidade com as tecnologias, os cursos de formação de professores deveriam 
inclui-las em seus currículos e desenvolver práticas educativas que contem-
plem essa temática. Ademais, os professores que não tiveram estudo sobre 
isso, reconhecendo sua relevância para a formação crítica e cidadã do indiví-
duo, devem buscar suprir essas lacunas por meio de formações continuadas.

Ainda que o grupo pesquisado, predominantemente, tenha partici-
pado de formação que aborde a questão da tecnologia no contexto educacio-
nal, a maioria afirma que não se sente habilitada para o domínio tecnológico 
e suas linguagens a serviço da educação. O principal motivo destacado para 
essa insegurança e despreparo é a volatilidade e versatilidade da tecnologia, 
que exige formação, aprendizagem e investimento contínuo/permanente 
(COUTINHO e LISBÔA, 2011). Muitas tecnologias entram em obsoles-
cência antes mesmo de dominarmos suas técnicas. Um comentário que re-
sume convenientemente esse raciocínio é:

Não me sinto preparada, embora tenha passado por capacitação, porque 
a linguagem digital é dinâmica e mutável, o que implica em capacitação 
e autorreflexão constante sobre o fazer docente. (PROFESSOR G, 
2018, s.p).

A respeito da utilização de novas tecnologias em sala de aula, um 
professor afirmou não utilizar, demonstrando resistência ou insegurança 
para empregá-las. E os demais, ou seja, a maioria, declarou incluir variadas 
tecnologias na sua atividade pedagógica. Esse indício é interessante, pois 
mesmo a maioria não se sentindo preparada quanto ao domínio tecnoló-
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gico, demonstra-se pretensão e esforço em introduzi-las em sala de aula (e 
isso, aos poucos, pode lhes trazer mais confiança e ajudar a superar a inse-
gurança), embora reconheça que, além da má-formação, outros obstáculos 
também dificultam tal apropriação: carência de equipamentos apropriados, 
de infraestrutura ou de manutenção dos produtos tecnológicos, enfim, de 
adequadas condições de trabalho.

Os professores que declararam utilizar essas tecnologias, e até mes-
mo elencaram tecnologias possíveis de serem aplicadas em sala de aula, vis-
lumbraram algumas habilidades que podem ser desenvolvidas no processo 
educativo, e ainda salientaram justificativas didáticas para o emprego dessas 
ferramentas no contexto educacional: a) “A construção da escrita coletiva de 
um documento, on-line ou não, [...] pois, favorece o trabalho colaborativo” 
(PROFESSOR B, 2018, s.p); b) “Quiz (Perguntas e Respostas objetivas), 
armazenando os acertos e os erros de cada acadêmico, o que pode ser reto-
mado pelo professor posteriormente dentro de um processo avaliativo for-
mativo” (PROFESSOR I, 2018, s.p). Além disso, ainda apontaram outras 
possibilidades pedagógicas mediadas pela tecnologia, tais como:

a gameficação, devido ao potencial de engajamento que os jogos exercem 
sobre as pessoas, é uma forma leve e atraente de envolver os alunos por 
meio da tecnologia. Outra proposta poderia ser tentar usar as redes 
sociais, talvez um grupo do Facebook com conteúdos interessantes, pois 
os alunos dominam a ferramenta e sua linguagem. (PROFESSOR C, 
2018, s.p).

Por fim, vale revelar as “vozes” dos professores em relação às vanta-
gens do uso das novas tecnologias nas práticas educativas escolares. Nesse 
aspecto, as questões evidenciadas foram: flexibilidade, engajamento, dina-
mismo, atração e múltiplas possibilidades que são abertas por esses recursos. 
Essas percepções podem ser contempladas nessa afirmação: 

O uso dessas tecnologias abre várias possibilidades de aprendizagem, 
de maneira mais lúdica, dinâmica, atrativa, por meio das imagens, sons 
e um vasto campo de informações, podendo também ser interativa. 
(PROFESSOR E, 2018, s.p).

Pela observação dos aspectos analisados, é oportuno pontuar que, 
para Kenski (2012) e para nós, as Tecnologias da Informação e Comunica-
ção – TICs – e o ciberespaço se configuram como um novo espaço pedagó-
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gico que oferece inúmeras possibilidades e desafios para o desenvolvimen-
to cognitivo, humano, social e afetivo dos indivíduos, dentre eles alunos e 
professores. Se apropriar adequadamente de tais ferramentas no contexto 
educacional possibilita a alteração qualitativa das dinâmicas intrínsecas ao 
processo de ensino e aprendizagem. Para tanto, as escolas necessitam redefi-
nir suas funções educativas e sociais frente às necessidades da sociedade tec-
nológica, bem como dispor de profissionais capacitados, práticas educativas 
e espaços adequados, equipamentos apropriados, dentre outras questões e 
condições que favoreçam o desenvolvimento do seu trabalho, sobretudo, 
mediado pelas novas tecnologias.

Considerações finais

O trabalho, ao investigar e analisar a compreensão que professores 
têm sobre a utilização das novas tecnologias no ambiente escolar, procurou 
evidenciar que o novo paradigma técnico-econômico que impacta diferentes 
esferas da vida social, também afeta a escola e lhe impõe a necessidade de 
inovação, mudanças – intrínsecas ao processo de avanço tecnológico – e re-
definição do seu formato e papel frente às demandas de um mundo cada vez 
mais flexível, fluido, globalizado e conectado por tais tecnologias.

Pelas vozes dos professores, verificou-se que, embora haja desafios, as 
possibilidades e potencialidades tecnológicas de melhorias nos processos for-
mativos são vastas e promissoras, sobretudo na superação do formato tradi-
cional de ensino e aprendizagem, já arraigado há séculos no país. Tais sujeitos 
evidenciaram, ainda, a importância da incorporação das novas tecnologias e 
de métodos apropriados para fazer frente às demandas do mundo midiático.

No contexto atual de conectividade, interação e dinamismo, propi-
ciado pelas novas tecnologias, demanda-se que estas sejam aproximadas das 
atividades pedagógicas, para que o espaço escolar esteja em sincronia com 
o mundo, que está cada vez mais tecnológico. Se as tecnologias potenciali-
zam a ação humana em diferentes sentidos, também em âmbito pedagógico, 
elas podem ser empregadas de acordo com o desenho das oportunidades 
de ensino-aprendizagem traçado pelo professor. Introduzir as tecnologias 
no ambiente educacional já é um avanço para que os professores se sintam 
mais confortáveis com a sua presença neste contexto e, aos poucos, sintam-
-se mais confiantes e mais seguros em relação à sua utilização e às melhoras 
funcionais que estas podem trazer para o trabalho pedagógico.
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Contudo, e ainda em tempo, esclarecemos que nossas colocações não 
são ingênuas a ponto de acreditar que o uso de artefatos tecnológicos, por si 
só, deslinde os problemas que assolam o ensino da escola pública brasileira. 
Mas, por meio deles, de políticas educacionais acertadas e da competência 
intelectual e política do professor (SAMPAIO e LEITE, 2013), acreditamos 
numa renovação que afetará o coração da escola, proporcionando aos alu-
nos uma “aprendizagem sólida que lhes permita enfrentar criticamente as 
mudanças aceleradas da atual sociedade da informação e do conhecimento 
[...], bem como transitar com autonomia por essa realidade, sem deixar-se 
enganar por ela” (CARBONELL, 2002, p. 16).
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Por uma didática mídia-educativa
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Resumo 
O artigo apresenta subsídios para se pensar caminhos em direção a uma didática mídia-
educativa usando como metodologia a revisão bibliográfica motivada pelos resultados 
de uma pesquisa extensa realizada nas escolas municipais do Rio de Janeiro. A partir da 
constatação – ancorada pelos dados da pesquisa – de que as escolas ainda não incorporaram 
em suas práticas as principais diretrizes postas hoje pelo campo da Mídia-educação, aborda a 
importância do letramento midiático para a formação de cidadãos que possam se relacionar 
de forma crítica e criativa com as mídias e relata as barreiras elencadas por pesquisadores 
para a implementação das TIC nas escolas. Por fim, o artigo aponta um caminho a partir 
da construção de políticas públicas mídia-educativas com diretrizes claras e mecanismos que 
garantam sua implementação na didática em sala de aula, incorporando fundamentalmente: 
1 - infraestrutura; 2 - formação continuada de professores; 3 - incentivos para que os 
professores implementem a política, com autonomia para criarem práticas pedagógicas 
diversas, liberdade para a invenção e espaço para o erro. 
Palavras-chave: didática; mídia-educação; letramento midiático; políticas públicas. 

Toward a media education didactic

Abstract
The article presents subsidies for thinking paths towards a media-educational didactics using 
as methodology the literature review motivated by the results of an extensive research carried 
out in the municipal schools of Rio de Janeiro. From the finding - anchored by the research 
data - that schools have not yet incorporated into their practices the main guidelines put 
today by the field of Media Education, it addresses the importance of media literacy to form 
citizens who can relate critically and creatively to the media and reports the barriers listed by 
researchers for the implementation of ICT in schools. Finally, the article points a way from 
the construction of media educational public policies with clear guidelines and mechanisms 
that ensure their implementation in classroom didactics, fundamentally incorporating:  
1 - infrastructure; 2 - continued teacher training; 3 - incentives for teachers to implement 
the policy, with autonomy to create diverse pedagogical practices, freedom for invention and 
space for error.
Key words: didactics; media education; media literacy; public policies.
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Introdução

O impacto causado pelas tecnologias da informação e comunicação 
(TIC) abrange os mais variados âmbitos da sociedade contemporânea, pas-
sando pelos processos econômicos, políticos e sociais, transformando nossos 
valores, as formas como nos relacionamos e aprendemos na atualidade. Assim, 
mais do que apenas ferramentas, as TIC devem ser vistas enquanto artefatos 
culturais, “ambientes imersivos que modificam substancialmente as práticas, 
crenças e hábitos da nossa sociedade” (PISCHETOLA, 2018, p. 189).

No Brasil, dados da pesquisa TIC Domicílios 20172 apontaram que a 
proporção de usuários de internet no país é de 67%, o que significa, em nú-
meros absolutos, 120,7 milhões de brasileiros acessando a rede, sendo que 
nas áreas urbanas essa proporção é de 71%. Ainda de acordo com a pesquisa, 
87% deles usam a internet todos os dias ou quase todos os dias, sendo o ce-
lular o dispositivo mais utilizado por quase a totalidade dos usuários (96%). 
Diante dessa realidade, nas últimas décadas, o campo da educação tem dis-
cutido o papel da escola na formação de cidadãos capazes de se relacionar 
de forma crítica e criativa com as TIC. Imersas em uma cultura digital, as 
crianças desde pequenas já têm contato diário com as TIC, principalmente 
quando estão fora da escola. A pesquisa TIC Educação 20173 apontou que 
85% das crianças e adolescentes brasileiros, de 9 a 17 anos, são usuários 
de internet, sendo que apenas 39% dos alunos de escolas públicas de áreas 
urbanas e 50% daqueles que estudam em escolas particulares afirmaram 
acessar a internet na escola. 

Entendendo as TIC como artefatos culturais que modificam o am-
biente humano, um dos principais desafios enfrentados pela escola hoje é a 
integração das diferentes mídias a um projeto pedagógico que propicie ao 
aluno interagir com essas novas tecnologias de forma autônoma, crítica e 
ativa. Orozco (2010) diz que na “condição comunicacional contemporânea” 
temos a oportunidade de interagir de maneira real com os produtos midiá-
ticos, graças à interatividade que o digital permite, e não apenas de maneira 

2 A pesquisa TIC Domicílios é realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da 
Sociedade da Informação CETIC. Br anualmente desde 2005 com o objetivo de mapear o acesso à 
infraestrutura de TIC nos domicílios urbanos e rurais do país e as formas de uso destas tecnologias 
por indivíduos de 10 anos de idade ou mais. 

3 Pesquisa também realizada pelo CETIC. Br anualmente desde 2011 com o objetivo de mapear o 
acesso, o uso e a apropriação das tecnologias de informação e comunicação (TIC) em escolas públi-
cas e privadas de educação básica. 
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simbólica como era anteriormente, na dimensão analógica. Agora podemos 
“desconstruir comunicacionalmente” os referentes midiáticos, sendo capazes 
de ressemantizá-los, destruí-los e reconstruí-los tanto materialmente como 
informacionalmente (p. 16). Por isso, Orozco (idem) ressalta que um dos 
grandes desafios contemporâneos é o desenvolvimento de competências co-
municativas para sermos, enquanto audiências, não apenas receptores, mas 
também produtores e emissores. Assim o autor afirma a necessidade de uma 
política comunicacional-educativa, que busque fortalecer as capacidades de 
produção comunicativa dos cidadãos: “Porque assim como não se nasce re-
ceptor de TV ou rádio, mas torna-se um, também não nascemos emissores, 
transmissores ou criadores, temos que aprender a sê-lo” (OROZCO, 2010, 
p. 17, tradução nossa). 

Nesse sentido, proponho nesse artigo uma discussão teórica usando 
como metodologia a revisão bibliográfica motivada pelos resultados de uma 
pesquisa extensa que levantou projetos e práticas de mídia-educação nas 
escolas municipais do Rio de Janeiro (TAVARES; DUARTE; JORDÃO, 
2016; DUARTE; MILLIET; MIGLIORA, 2019). Busca-se refletir sobre 
quais seriam as principais barreiras para a implementação das TIC nas 
escolas e pensar caminhos no sentido da implantação de uma didática 
mídia-educativa.

Mídia-educação e novos letramentos

Denominamos a discussão teórica sobre as relações entre as mídias 
e a educação e as experiências práticas realizadas nesse âmbito, de mídia-
-educação,4 “um campo teórico e prático que deve dar conta da conver-
gência inédita na história da humanidade dos processos de comunicação e 
educação” (BELLONI, 2002, p. 30). Em muitos países do globo, a mídia-
-educação está presente não só nas discussões acadêmicas, mas também nas 
práticas escolares e nas políticas públicas de educação.  No contexto social 
brasileiro, as diversas experiências nesse campo provocam invenções e cria-

4 Entre os campos que tratam da convergência entre a comunicação e a educação há diferentes abor-
dagens, sendo as mais difundidas no Brasil a Mídia-educação e a Educomunicação. A Mídia-edu-
cação tem origem na Media Education oriunda da Inglaterra e demais países da Europa nos anos 
1970. Já a Educomunicação surge associada aos movimentos sociais na América Latina, a partir da 
década de 1960 e não tem como foco a educação escolar, mas propõe intervenções em espaços de 
educação formal e não formal para o desenvolvimento de ambientes propícios à pluralidade expres-
siva e à participação (COSTA, 2016).
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ções mídia-educativas, que nem sempre relacionam teoria e prática e mui-
tas vezes não são denominadas como mídia-educativas (FANTIN, 2014). 
Epistemologicamente, a mídia-educação pode ser compreendida como “área 
de saber e de intervenção; como práxis educativa com um campo metodo-
lógico e de intervenção didática; e como instância de reflexão teórica sobre 
esta práxis (com objetivos, metodologias e avaliação) em contexto escolar 
e extraescolar” (FANTIN, 2014, p. 49). A mídia-educação configura-se, 
portanto, como fundamental para os processos de socialização das novas 
gerações, visando a formação de cidadãos capazes de utilizar as mídias como 
meios de participação, conhecimento, expressão e criatividade.

Uma das discussões mais caras ao campo da mídia-educação são as 
novas formas de literacia ou letramento, que ao longo dos anos foi recebendo 
diferentes designações – digital, da internet, midiático e transmidiático – a 
partir da construção e desenvolvimento dos conceitos por diversos autores. 
Segundo Magda Soares (2002), os novos letramentos exigem novas práticas 
e habilidades de leitura e escrita para se atribuir sentido, selecionar e avaliar 
o que se vê nas telas, incluindo textos, imagens, sons, hipertextos etc., e tam-
bém para se produzir conteúdo através dessas múltiplas linguagens. Marcelo 
Buzato (2010) afirma que esses novos letramentos são híbridos na medida 
em que são constituídos por tecnologias, códigos, atitudes e valores presen-
tes e adquiridos na interação com as mídias, que se entrelaçam e modificam 
mutuamente. Dessa forma, ser letrado seria participar desse conjunto de 
práticas sociais nos quais os sentidos dos conteúdos codificados cultural-
mente são gerados, disputados, negociados e transformados. 

Sonia Livingstone (2011) refere-se especificamente ao conceito de 
“literacidade na internet”, que para a autora pode ser diferenciada de outras 
formas de literacidade, na medida em que habilidades específicas, experiên-
cias e valores culturais associados à internet são distintos daqueles relaciona-
dos a outras formas de comunicação. Entre suas particularidades estão desde 
o conhecimento sobre o uso do hardware até competências interpretativas 
e avaliativas envolvendo conteúdos e serviços, ou aquelas reguladas social-
mente que incluem normas, regras e acordos aceitos pelos usuários. 

Além das habilidades cognitivas, motoras e sociais para o letramento 
midiático, Eshet-Alkalai (2012) aborda também a importância das habili-
dades socioemocionais. O autor sugere um modelo conceitual que compre-
ende seis habilidades para o uso de ambientes digitais: 1. Foto-visual (leitura 
de mensagens representadas visualmente); 2. Reprodução digital (criação de 
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um novo material a partir de outros já existentes); 3. Ramificação (constru-
ção de conhecimento a partir de navegação não linear e hipertextual); 4. In-
formacional (habilidade de avaliar a qualidade e validade das informações); 
5. Socioemocional (habilidade de escapar das armadilhas da internet e saber 
trabalhar de forma colaborativa); e 6. Raciocínio em tempo real (capacidade 
de utilizar ambientes digitais avançados que exigem que o usuário processe 
simultaneamente grandes volumes de estímulos em tempo real e alta veloci-
dade). Segundo Eshet-Alkalai (idem), o letramento socioemocional é o mais 
complexo dos seis e para adquirir essa habilidade, os usuários devem ser 
muito críticos, analíticos e maduros, além de ter um alto grau de letramento 
informacional e de ramificação.

O conceito de literacia transmídia é abordado por Carlos Alberto 
Scolari (2018), e expande os postulados da literacia midiática, complemen-
tando-os a partir de uma leitura diferente da realidade midiática dos jovens. 
A literacia transmídia tem como foco principal o que os jovens fazem com 
as mídias fora do contexto escolar, considerando-os prosumers (produto-
res + consumidores), capazes de partilhar e gerar conteúdos midiáticos de 
diferentes tipos e níveis de complexidade. As capacidades transmidiáticas5 
são uma série de competências no contexto das novas culturas colaborativas 
relacionadas com a produção, partilha e consumo de mídias digitais inte-
rativas, que vão desde processos de resolução de problemas em games até a 
produção e partilha de conteúdo em plataformas web e redes sociais.

Os conceitos sobre os novos letramentos apontam para a necessidade 
de adquirirmos competências e habilidades midiáticas de ordens diversas. Se 
no senso comum as gerações atuais de crianças e adolescentes são reconhe-
cidas como “nativos digitais” (PRENSKY, 2001), as pesquisas sobre o tema 
não têm comprovado essa retórica. Em seu conhecido ensaio, Mark Prensky 
cunhou os termos “nativos digitais” e “imigrantes digitais” para designar os 
que nasceram e se formaram utilizando a linguagem digital e as gerações 
mais velhas, que se depararam com as tecnologias já na vida adulta. Assim, 

5 A pesquisa Transmedia Literacy, realizada de 2015 a 2018, envolveu 8 países e criou uma taxono-
mia de capacidades transmidiáticas. “Trata-se de um dos mapas mais exaustivos de capacidades 
relacionadas com a produção, consumo e pós-produção de media já realizados no contexto da cul-
tura transmediática dos jovens. As capacidades transmediáticas identificadas durante a investigação 
foram divididas em 9 dimensões (produção, prevenção de risco, performance, gestão de conteúdo 
individual e social, media e tecnologia, ideologia e ética, narrativa e estética), incluindo cada uma 
delas 44 capacidades principais e, num segundo nível, 190 capacidades específicas” (SCOLLARI, 
2018, p 9).
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de acordo com o autor, o “nativo digital” tem habilidades com as novas 
tecnologias, é acostumado à grande quantidade e velocidade de informações 
e a realizar múltiplas tarefas ao mesmo tempo, além de utilizar as TIC para 
seu aprendizado. 

As pesquisas sobre essas práticas têm mostrado, no entanto, que há na 
grande maioria dos casos, entre as gerações mais novas, apenas habilidades 
instrumentais e técnicas no manuseio e uso das TIC. Fantin (2016) revela 
que em suas pesquisas estudantes demostravam dificuldades extremas em 
competências básicas e seu uso das TIC era limitado apenas ao que lhes 
interessava nos dispositivos. Pischetola e Heinsfeld (2018) identificam, a 
partir de uma pesquisa com professores de oito escolas municipais do Rio de 
Janeiro, que estes valorizam apenas as habilidades técnicas dos alunos com o 
uso de tecnologias e não consideram outros tipos de habilidades fundamen-
tais para o letramento midiático, como as informacionais e estratégicas. As 
autoras enfatizam ainda a necessidade de se superar a ideia de que a geração 
atual de crianças e adolescentes já sabe usar as TIC simplesmente por terem 
nascido na época da sua difusão.

Práticas mídia-educativas nas escolas 

No XIX ENDIPE6 realizado em 2018, cujo tema foi “Para onde vai 
a Didática? O enfrentamento às abordagens teóricas e desafios políticos da 
atualidade”, Candau (2018) apresentou questões consideradas urgentes para 
a reconfiguração da Didática no mundo atual, entre elas os impactos provo-
cados pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) nos processos 
de ensino-aprendizagem. Diante da constatação de que as mídias alteram 
nossos modos de construir conhecimentos e subjetividades, a autora aponta 
que o potencial transformador do uso das TIC nas práticas pedagógicas é 
ainda subestimado, já que muitas vezes não chega a afetar a dinâmica do 
professor, sendo utilizada apenas como uma ferramenta de apoio ao traba-
lho já estabelecido. 

6 XIX Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino, realizado em Salvador, em setembro de 
2018.
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Uma pesquisa7 realizada de 2015 a 2017 pelo Grupo de Pesquisa 
Educação e Mídias (Grupem), da PUC-Rio em parceria com o Instituto 
Desiderata e a Gerência de Mídia-Educação da Secretaria Municipal de 
Educação, fez um levantamento dos projetos e práticas de mídia-educação 
das escolas municipais do Rio de Janeiro. Os resultados da etapa quantitati-
va com a participação de 91% das escolas de Ensino Fundamental da rede, 
mostraram que, entre as escolas participantes, 92% afirmaram possuir prá-
ticas mídia-educativas, contudo, nas perguntas subsequentes, muitas escolas 
negaram a existência de diversas atividades, ou assinalaram que as realizavam 
em periodicidade muito baixa (TAVARES; DUARTE; JORDÃO, 2016). 
Duarte et al. (2019) analisam esses resultados e apontam que as práticas de 
análise crítica de conteúdos de mídias (atividades que colocam em debate 
ou em questão conteúdo e forma de filmes, programas de televisão e rádio, 
publicidade, fotografia, imagens em geral, fotojornalismo, telejornalismo, 
sites, blogs, entre outros materiais veiculados nas mídias)  estão mais consoli-
dadas na rede municipal do Rio de Janeiro, enquanto as práticas de produ-
ção de mídias (produção de materiais com uso de mídias - escrita de textos 
em diferentes gêneros, vídeos, arquivos de áudio, web rádio, blogs, páginas 
na internet, jornais on-line ou impressos, entre outros materiais de mídia) 
ainda estão em estágio inicial de desenvolvimento. Além da precariedade 
da infraestrutura nas escolas, Duarte et al. (2019) destacam alguns fatores 
que podem ser associados à pouca produção de mídias em contexto escolar: 
a falta de reconhecimento da sociedade brasileira sobre a importância do 
letramento midiático, “entendido muitas vezes como uma habilidade mera-
mente técnica, que seria desenvolvida ‘naturalmente’ com o uso de mídias 
digitais” (p. 8); a falta de debate público sobre democratização dos meios; a 
quase inexistência de práticas de produção de mídias nos cursos de formação 
inicial de professores; e o valor menor conferido pelos meios educacionais 
aos materiais produzidos em outras linguagens que não a escrita. 

Os resultados da pesquisa mostram que as escolas da Rede Municipal 
de Educação do Rio de Janeiro, reconhecida por ter implementado políticas 

7 A pesquisa Projetos de Mídia-Educação nas escolas da rede pública municipal do Rio de Janeiro foi 
realizada em duas etapas: a primeira, de base quantitativa com análises qualitativas, teve como foco 
identificar se, como e com que frequência são desenvolvidas práticas mídia-educativas nas escolas 
de Ensino Fundamental. A segunda etapa, de cunho qualitativo, teve como objetivo compreender 
mais profundamente o funcionamento, a estrutura e a organização das práticas de mídia-educação 
nas escolas municipais e foi realizada através de observações em visitas a 8 escolas.
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de mídia-educação (especialmente pela criação, em 1993, da MultiRio8), 
ainda não incorporaram em suas práticas as principais diretrizes postas 
hoje pelo campo. Nessa perspectiva, pesquisas diversas vêm investigando os 
motivos que levam à dificuldade de se implementar a mídia-educação nas 
escolas. Esteves, Fiscarelli e Souza (2015) fazem uma análise das dez barrei-
ras para a adoção das TICs na escola, apresentadas no relatório BECTA,9 
comparando-as com dados colhidos pelo CETIC10 a partir de entrevistas 
feitas com professores brasileiros. As dez barreiras abordadas são: 1) falta de 
confiança e ansiedade dos professores frente às TIC; 2) falta de competência 
do professor; 3) falta de acesso aos recursos; 4) falta de tempo; 5) problemas 
técnicos; 6) resistência às mudanças e atitudes negativas; 7) não percepção 
de benefícios; 8) impacto nos exames públicos; 9) diferenças de idade; e 10) 
diferenças de gênero. Os autores sugerem um agrupamento dessas barreiras, 
a partir da avaliação se elas estão relacionadas com os professores (barreiras 
pessoais, como, por exemplo, falta de confiança, falta de acesso aos recursos, 
falta de percepção dos benefícios, falta de tempo), ou à instituição (barreiras 
para a instituição escolar, como falta de treinamento eficaz, problemas téc-
nicos, também a falta de tempo, entre outros). Concluem que entender até 
que ponto essas barreiras afetam os indivíduos e as instituições pode ajudar 
a decidir como superá-las, sem deixar de considerar que existem relações 
complexas entre as barreiras em cada nível. 

Quase todas as barreiras listadas pelo relatório BECTA aparecem 
constantemente nos discursos sobre as dificuldades de implementação das 
TIC na Didática. Magda Pischetola (2018), a partir dos resultados de suas 
pesquisas, reflete a respeito dos discursos que estão no senso comum sobre as 
dificuldades de introdução das TIC no cotidiano escolar. O primeiro deles 
é a ideia das tecnologias como suporte ou apoio ao trabalho do professor, 
pois, segundo a autora, “a condição de ferramentas de suporte implica o 
fato de que existe uma didática instaurada e estabelecida, que não será mo-
dificada com a presença de algumas ferramentas a mais” (p. 189). Assim, 

8 Produtora de Multimeios vinculada à Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura da cidade.

9 BECTA, originalmente conhecida como Agência Britânica de Comunicações Educacionais e Tec-
nologia, era um órgão público não-departamental financiado pelo Departamento de Educação, no 
Reino Unido, voltado para a promoção e integração de tecnologia da informação e comunicação 
(TIC) na educação. Foi extinta em 2010.

10 CETIC - Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação, é o departa-
mento do NIC.br responsável pela coordenação e publicação de pesquisas sobre a disponibilidade e 
uso da Internet no Brasil.
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as práticas continuam iguais, apenas tendo o digital enquanto suporte. O 
segundo discurso muito comum é o das TIC como aliadas do professor e 
da educação, sendo utilizadas para tornar as aulas mais interessantes. Por 
trás dessa ideia está a concepção de que as TIC são apenas diversão e prazer, 
diferente da seriedade do conhecimento científico valorizado pela cultura 
escolar. Assim, não se considera as TIC enquanto artefatos culturais, que 
devem ter seus usos discutidos e mediados pela escola. Finalmente, o tercei-
ro discurso apontado pela autora questiona algumas barreiras apresentadas 
pelo relatório BECTA. Suas pesquisas realizadas na última década mostram 
que não há resistência do professor e nem a idade apresenta-se como um fa-
tor negativo. Pelo contrário, os professores mostram-se curiosos e dispostos 
a inovar suas práticas. As dificuldades, portanto, seriam por problemas bu-
rocráticos, infraestruturais e técnicos, todos também apontados no relatório 
BECTA como barreiras relacionadas à instituição. 

Considerações finais

São muitos os obstáculos identificados para a implantação de uma 
didática mídia-educativa nas escolas brasileiras. Pischetola (2018) enfatiza 
que é fundamental que os professores entendam que o uso das TIC altera as 
metodologias, os tempos e espaços, sendo necessárias mudanças estruturais 
na sala de aula. Transformações essas que mexem profundamente com o 
formato escolar, concebido na modernidade a partir de sua lógica, mas que 
permanece até hoje, sendo um dos grandes desafios discutidos no campo da 
Didática (CANDAU, 2018).

Diante das barreiras e dos paradigmas que resistem na realidade das 
escolas, uma didática mídia-educativa só se efetivará com a formulação de 
políticas públicas de mídia-educação. Apesar da emergência do campo nos 
estudos acadêmicos nacionais e internacionais, e de sua presença nas polí-
ticas educacionais de diversos países, no Brasil ainda não há uma política 
nacional de mídia-educação. Os programas desenvolvidos pelo Governo 
Federal11 nas últimas décadas têm como viés a inserção das TIC nas escolas 
pautados geralmente por três eixos centrais: distribuição de equipamentos, 

11 No âmbito Federal vimos surgirem programas como o Proinfo – Programa Nacional de Informática 
na Educação, que teve início em 1997 e uma década depois passou a se chamar Programa Nacional 
de Tecnologia Educacional; o Banda Larga nas Escolas, lançado em 2008; e o Prouca, Programa Um 
Computador Por Aluno, lançado em 2009, que distribuía laptops para os alunos.
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formação de professores e produção de material didático digital. No entan-
to, tais programas são caracterizados por uma linha marcadamente tecnicis-
ta e instrumental (CASTRO, 2016), ficando, portanto, restritos à inserção 
da tecnologia na escola sem a preocupação com a construção de pensamento 
crítico. Observa-se, ainda, na concepção dessas políticas, uma ausência de 
diálogo com as pesquisas acadêmicas e os fundamentos da mídia-educação 
já colocados para o campo (FANTIN, 2014). 

Assim, torna-se necessário formular e implementar políticas que ga-
rantam infraestrutura nas escolas (equipamentos e internet de qualidade) 
e formação continuada de professores com noções teóricas sobre o cam-
po e indicações metodológicas que ensinem possíveis aplicações didáticas 
das TIC (PISCHETOLA, 2018). Fundamentalmente, as políticas mídia-
-educativas devem ter diretrizes claras com relação aos letramentos midiáti-
cos e à inclusão do debate sobre os aspectos éticos, estéticos e políticos das 
TIC (DUARTE et al., 2019). Além disso, é preciso que na política estejam 
previstos incentivos para que os professores implementem suas diretrizes 
em sala de aula com autonomia para criarem práticas pedagógicas diversas, 
liberdade para a invenção e espaço para o erro. 

Como afirma Candau (2018), é preciso que a Educação dê respos-
tas aos desafios postos pela contemporaneidade e, nesse sentido, incor-
porar as potencialidades pedagógicas das mídias parece ser essencial para 
o que a autora considera urgente na atualidade: a reinvenção da escola a 
partir da construção de novos formatos escolares, de maneiras diferentes 
de organizar o tempo e o espaço escolar e de dinamizar os processos de 
ensino-aprendizagem.  
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Resumo
As tecnologias digitais contribuem cada vez mais no contexto educacional, por esta razão, o 
presente texto versa acerca de materiais didáticos desta natureza. Assim, expõe o tratamento 
dado aos conteúdos gramaticais de língua portuguesa em videoaulas recomendadas para o 
ENEM. Adotamos a pesquisa qualiquantitativa, a partir da netnografia. Os dados constam 
em três sites (https://canaldoensino.com.br/blog/; http://ensinomédiodigital.fgv.br/ e http://
mesalva.com/) e destacam a sintaxe como o conteúdo gramatical mais recorrente. Constatamos 
um tratamento que une diferentes mídias no processo de didatização. Em alguns casos 
identificamos a predominância do processo multimodal, e, em outros, do hipermodal. Por 
fim, observamos que, apesar de apresentarem tratamentos que utilizam recursos diferentes, 
permanece nelas a exposição gramatical e a exemplificação desenvolvidas a partir de frases 
isoladas, sinalizando a inserção em um paradigma tradicional do ensino de língua.
Palavras-chave: videoaula; multimodalidade e hipermodalidade; conteúdos de sintaxe.

Video lessons and dissemination of grammatical contents for exams such as 
ENEM

Abstract 
Digital technologies increasingly contribute to the educational context, for this reason, the 
present text is about teaching materials of this nature. Thereby, it exposes the treatment given 
to grammatical contents of Portuguese language in video lessons recommended for ENEM. 
We adopted qualitative and quantitative research, based on the netnography. The data are 
contained in three sites (https://canaldoensino.com.br/blog/; http://ensinomédiodigital.fgv.
br/ and http://mesalva.com/) and evidences the syntax as the most recurrent grammatical 
content. We found a treatment that unites different media in the process of didatization. In 
some cases it was identified the predominance of the multimodal process, and in others, of 
the hypermodal. Finally, we observe that the video lessons have treatments that use different 

1 Graduado em Letras, pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), e professor de Lín-
gua Portuguesa da educação básica do estado da Paraíba. E-mail: joaovitorlaurentino@hotmail.com.

2 Professora Doutora da Unidade Acadêmica de Letras e membro do Programa de Pós-Graduação 
em Linguagem e Ensino (PPGLE) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).  E-mail: 
williany.miranda@gmail.com.
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resources, but the grammatical exposure and the exemplification developed from isolated 
sentences remain in them, signaling the insertion in a traditional language teaching paradigm.
Keywords: video lessons; multimodality and hypermodality; contents of syntax.
______________________________________________________________________

Introdução

A popularização do mundo digital nas práticas cotidianas revela 
avanços concretos ante a diversidade de informação disponível aos usuários 
no universo da internet. No campo da educação também não é diferente, 
uma vez que canais abertos e sites, destinados à divulgação de conteúdos das 
mais diversas áreas, estão disponíveis e crescem a cada dia. Para dar conta 
dessa variedade, despertando o interesse do público-alvo, os responsáveis 
pelos ambientes digitais recorrem a todo tipo de atrativo, desde a escolha 
lexical dos títulos e endereços até os tipos de letras, fontes, acrescidos de 
forte apelo visual.  Tendo em vista a inserção tecnológica e o letramento 
digital, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018,  
p. 11), nas competências gerais, prevê a utilização de diferentes linguagens 
no ensino, dentre elas, a digital. O compartilhamento de informações e a fa-
cilidade de acesso aos materiais disponíveis na rede tornaram-se uma grande 
oportunidade para professor e aluno utilizarem essa ferramenta como op-
ção complementar de conhecimento. É nesse contexto que se situa um tipo 
particular de instrumento – as videoaulas. Foco central de nosso trabalho, 
elas possibilitam um estudo complementar e autônomo por parte do usuário 
interessado, permitindo uma aprendizagem nos moldes de uma Educação a 
Distância (EaD), de modo a complementar a formação de estudantes que se 
preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. 

Este artigo resulta das discussões do projeto Uso de videoaulas na di-
vulgação de conteúdos gramaticais em sites recomendados para o ENEM (PIBIC/
CNPq/UFCG - 2017-2018), vinculado a um projeto mais amplo, intitulado 
Configurações de ensino em práticas multidisciplinares de linguagem (ns) (2018-
2022), sob a coordenação dos professores doutores Edmilson Luiz Rafael e 
Williany Miranda da Silva, membros da linha de pesquisa Ensino de Língua 
e Formação Docente, do Programa de Pós Graduação em Linguagem e Ensi-
no (PPGLE) da Universidade Federal de Campina Grande.

Em linhas gerais, o artigo procura responder qual é o tratamento 
dado aos conteúdos gramaticais de língua portuguesa em videoaulas reco-
mendadas para o ENEM, pautando-se por objetivos específicos: 1) identifi-
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car os conteúdos gramaticais presentes em videoaulas, destinadas ao ensino 
complementar de prováveis candidatos que se submetem a esse tipo de exa-
me; e 2) analisar o uso de estratégias de didatização na exposição de vários 
tópicos gramaticais. É imprescindível destacar que o corpus está disponível 
em três sites: https://canaldoensino.com.br/blog/ (Site 01); http://ensino-
mediodigital.fgv.br/  (Site 02) e http://mesalva.com/ (Site 03).

Definidos os objetivos e construído o corpus, definimos o eixo teóri-
co, Ensino de Gramática em videoaulas, subdividindo-o em três subseções 
com vistas a cobrir nossas reflexões sobre o tema. Além da fundamentação 
teórica, contemplamos mais duas seções, uma para descrever a abordagem 
teórico-metodológica para a sistematização das videoaulas em análise, e ou-
tra para a discussão dos resultados. Por fim, apresentamos as considerações 
finais e as referências. 

Ensino de Gramática em videoaulas 

Paradigmas de ensino e o eixo de análise linguística

De acordo com Kuhn (1991, p. 95), a ciência é alicerçada em para-
digmas que sustentam e fomentam suas teorias e atividades desenvolvidas. 
Não é diferente na educação, esta se apresenta também baseada em para-
digmas, a partir dos quais se constroem currículos e práticas de ensino. Na 
contemporaneidade, é perceptível a coexistência conflituosa de dois para-
digmas, o tradicional e o da complexidade. 

No paradigma tradicional, para Flach e Behrens (2008, p. 10121), 
encontramos um aluno receptor e ouvinte. Ribeiro et al. (2010) defendem 
que a pedagogia tradicional é behaviorista, o aluno acumula conhecimentos 
transmitidos pelo professor através da “memorização mecânica, por inter-
médio de um ensino descontextualizado e pouco interativo” (RIBEIRO; 
LOBATO; LIBERATO, 2010, p. 34). Conforme Flach e Behrens (2008, 
p. 10125), no paradigma emergente, encontramos um aluno como um ser 
complexo e competente, visando a construção do conhecimento e a forma-
ção crítica. Na sala de aula, o aluno é o sujeito da prática educativa. Este pa-
radigma, frente à contemporaneidade, parece-nos responder às necessidades 
educativas da sociedade brasileira em processo de digitalização.

Ambos os paradigmas interferem na formação e na prática docente, 
recorrentes em aulas presenciais como as de língua portuguesa. Em especial, 

https://canaldoensino.com.br/blog/
http://ensinomediodigital.fgv.br/
http://ensinomediodigital.fgv.br/
http://mesalva.com/
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porque defrontamo-nos com diversos questionamentos subjacentes ao ensi-
no de língua na educação básica. Abrem-se vieses para a ação docente no que 
se refere a este estudo, dentre eles a perspectiva da gramática normativa tra-
dicional e a da análise linguística. Em geral, a primeira está ligada à atividade 
tradicional do ensino, pautado na metalinguagem e nos conteúdos de base 
prescritiva, a partir de um método transmissivo. Por outro lado, a prática da 
análise linguística, de alicerce reflexivo e produtivo, encontra, numa aula de 
um paradigma emergente, ambiente propício. 

A análise linguística foi preconizada há duas décadas nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) e, atualmente, pela Base Nacional 
Comum Curricular (BRASIL, 2018) em sua versão final. Segundo Bezerra 
e Reinaldo (2013), este eixo corresponde a um conjunto de atividades lin-
guísticas e epilinguísticas, orientadas por uma perspectiva teórica, primando 
pela palavra e seu funcionamento textual-discursivo em textos de gêneros 
variados. Se orientada pelo aspecto gramatical da tradição, “a terminologia 
da gramática tradicional é retomada, como conhecimento tácito” (BEZER-
RA; REINALDO, 2013, p. 61).

De acordo com Reinaldo (2012, p. 240), a análise linguística é um 
procedimento que conduz o aluno a (re)conhecer tanto o sistema como as 
normas linguísticas por meio de uma classificação e de uma nomenclatura, 
mas, ao mesmo tempo, de questioná-las caso não sejam suficientes para 
descrever os fatos da língua. Assim, pode desenvolver-se no paradigma da 
complexidade, o qual, na perspectiva holística, visa a formação crítica e re-
flexiva do aluno, conforme indicam Flach e Beherens (2008).

Em muitas escolas, o ensino de português na educação básica insiste 
ainda numa gramática com características prescritivas, mesmo com as exi-
gências do mundo contemporâneo e com outros procedimentos disponíveis, 
como a análise linguística. Desse modo, contribui para a hegemonização da 
variedade padrão, em detrimento das outras variedades da língua, deixando-
-se à margem aspectos produtivos. Nas aulas de português, os tipos de ensi-
no fornecem tratamentos diferentes aos conteúdos gramaticais – os aspectos 
produtivo, descritivo e prescritivo refletem-se na prática docente em sala, mas 
também nos diversos materiais didáticos, sejam eles digitais ou não.

A sintaxe do período composto e o ensino

O conteúdo de sintaxe assume um lugar central, face à saliência dos 
dados em análise, conforme os quadros – Quadro 01, “Recorrência de cate-
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gorias gramaticais em videoaulas”, e o Quadro 02, “Conteúdos de sintaxe” –  
explicitam na seção Procedimentos metodológicos. Assim, voltamo-nos ao 
conteúdo sintático da língua portuguesa e, em especial, à relação estabeleci-
da entre as orações no período composto. Os conteúdos sobre coordenação, 
subordinação e correlação orientam uma revisitação sobre tais conceitos e 
sobre o estudo das relações sentenciais do período como forma de compre-
ender o tratamento que lhes são conferidos no ambiente digital.

De acordo com Garcia (1986) e Cunha e Cintra (2007), o período 
composto é normalmente estruturado pelas orações que o constituem e se 
interligam a partir de dois processos sintáticos universais, a coordenação e a 
subordinação. Para Cunha e Cintra (2007), na coordenação, as orações são 
autônomas, independentes, cada uma com um sentido próprio. Nesta ótica, a 
coordenação é um fator semântico; entretanto, Cunha e Cintra (2007) tam-
bém apontam que as orações coordenadas não atuam como complemento do 
verbo da oração principal, pelo viés sintático. Para esses autores, a coordenação 
pode ser: a) assindética, desprovida de conectivo, apresenta-se, assim, justa-
posta; e b) sindética, uma vez que está ligada por uma conjunção conectiva.

Castilho (2010) demonstra, com base na linguística moderna, a co-
ordenação como um procedimento de combinação sintática, por vezes, com 
conectivo ou por justaposição. Ademais, ainda elenca os critérios diferencia-
dores entre a coordenação e a subordinação. Por exemplo, as sentenças são 
equivalentes na coordenação e não funcionam como constituintes de outras 
sentenças (como é o caso das subordinadas), também os elementos coorde-
nados possuem simetria semântica, o que não ocorre na subordinação. 

A subordinação, para Cunha e Cintra (2007), corresponde à rela-
ção entre “orações sem autonomia gramatical; isto é, orações que funcio-
nam como termos essenciais, integrantes ou acessórios de outra oração” 
(CUNHA; CINTRA, 2007, p. 608). Para eles, há três tipos de subordina-
ção: orações subordinadas substantivas; b) orações subordinadas adjetivas 
e c) orações subordinadas adverbiais. Dentre elas, há outras divisões. As 
substantivas classificam-se como: subjetiva; objetiva direta; objetiva indi-
reta; completiva nominal; predicativa; apositiva, quando exercem a função 
de aposto e por exercer a função de agente da passiva. As adjetivas podem 
ser restritivas ou explicativas. Por sua vez, as adverbiais podem ser causais; 
concessivas; condicionais; consecutivas; finais e temporais. 

Na subordinação não ocorre o paralelismo de funções e valores sin-
táticos, havendo um processo de hierarquização entre as sentenças; Garcia 
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(1986, p. 19) complementa: “qualquer oração subordinada é, na realida-
de, um fragmento de frase”. No tocante à funcionalidade, Azeredo (2008,  
p. 298) explicita que uma oração subordinada ocupa a posição de substanti-
vo, adjetivo, advérbio em outra oração, a qual é conhecida por principal ou 
superordenada. Entre a coordenação e a subordinação, distingue-se outro 
processo entre sentenças, no qual os enunciados mostram-se interdepen-
dentes, isto é, dependem um do outro mutuamente. De acordo com Rodri-
gues (2016, p. 225), a correlação corresponde ao “mecanismo de estrutura-
ção sintática ou o procedimento sintático em que uma sentença estabelece 
relação de interdependência com outra no nível estrutural”. A Gramática 
Tradicional (GT), em sua concepção binária para a compreensão do rela-
cionamento entre sentenças, coordenação/subordinação, enquadra dentro 
delas as orações correlatas – que são interdependentes entre si e que fogem 
às regras gerais.

Muitos aspectos da tradição gramatical, referentes ao estudo da sin-
taxe, destoam do que seria uma abordagem da língua de base descritiva e 
científica. Dentre eles, situa-se a mistura de critérios semânticos e sintáticos, 
sinalizada por Perini (1985). Sperança-Criscuolo (2016, p. 73) revela que 
gramáticas, livros didáticos e muitos outros materiais que servem de apoio 
ao ensino de Língua Portuguesa trazem uma abordagem que privilegia os 
aspectos mais formais e classificatórios. A utilização de frases isoladas apenas 
para fins de classificação também se constitui como um exercício de cunho 
tradicional, que não direciona o aluno ao emprego consciente da sintaxe 
para atingir propósitos comunicativos.

Espera-se que aulas de sintaxe, que estejam inseridas no paradigma 
da complexidade, valham-se, ao menos, de reflexões críticas e de dados reais 
da língua – o texto; afinal, o conhecimento de sintaxe fornece ao falante 
o maior controle dos mecanismos sintáticos e maior versatilidade e auto-
nomia ao utilizá-los, conforme Sperança-Criscuolo (2016, p. 77). Como 
também, é possível a partir dos conceitos da tradição – exigidos pela escola e 
pela sociedade – percorrer o caminho da análise linguística, como estratégia 
metodológica.

Videoaulas: textos multimodais x hipermodais

As videoaulas inserem-se como recursos tecnológicos, as quais, en-
quanto ferramentas digitais, são suscitadas pela BNCC (BRASIL, 2018). 
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Em essência, desenvolvem-se a partir de objetivos educacionais. Barreré 
(2014) apresenta que estão disponíveis na rede um número significativo de 
videoaulas. Assim, são diversos os conteúdos abordados, entre os quais estão 
os de gramática. Dentre as características deste gênero, situam-se a multi-
modalidade e a hipermodalidade. 

Conforme Dionísio (2006), a multimodalidade corresponde a um 
traço constitutivo do discurso oral ao escrito, como também diz respeito aos 
arranjos não padrão que a escrita vem apresentando na mídia em função do 
desenvolvimento tecnológico. Dionísio (2006, p. 136) defende ainda que 
todo gênero textual é multimodal, mas que há diferentes níveis de manifes-
tação desta característica, a qual pode ser disposta em um contínuo que vai 
do menos ao mais visualmente informativo. Nesta perspectiva, as videoaulas 
podem ser concebidas como multimodais mais visualmente informativas, 
por utilizarem mais de um modo de representação como forma de expres-
são. Tais recursos, como desenhos, fotos, gráficos e tabelas, por exemplo, são 
elementos que exercem funções retóricas na construção dos sentidos. Assim, 
imagens e ícones utilizados, como também a própria disposição gráfica na 
tela, são semioticamente significativos. 

Dentro de uma estrutura hipertextual ou de hipermídia, a união en-
tre texto verbal, imagens, imagens em movimento e som, isto é, diferen-
tes mídias, constrói uma relação de hipermodalidade. Para Braga (2004, 
p.146), a utilização de mídias de natureza diversa funda uma nova realidade 
comunicativa, ultrapassa as possibilidades interpretativas mais tradicionais 
da multimodalidade. Neste prisma, estas representações complementam-
-se, coordenam-se e integram-se no gênero. Assim, há videoaulas com estas 
características.

Barreré (2014, p. 77), do ponto de vista computacional, define a 
videoaula como constituída por elemento de ação multimídia, sincronizada 
espacial e temporal com outras mídias (áudio, texto ou imagem).  Barreré  
et al. (2011, p. 4) apresentam-na como uma “aplicação multimídia que per-
mite a apresentação de vídeo, slides e outros documentos de forma sincroni-
zada e com possibilidade de navegação em um roteiro”. Outra característica 
é o aspecto sistemático das informações, pois podem apresentar áudio ou 
imagens em movimento, ou ambos em concomitância, por exemplo. O ele-
vado número de videoaulas disponíveis é o que torna necessária a determi-
nação de critérios de seleção, tornando-se produtiva uma investigação que 
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verifique a abordagem pedagógica e a profundidade aplicada ao conteúdo 
desse instrumento. 

Procedimentos metodológicos 

Esta pesquisa apresenta uma abordagem quantiqualitativa, porque 
quantifica e descreve videoaulas de gramática disponíveis na rede. Situa-se 
como documental, uma vez que os vídeos são documentos, na perspectiva 
de Le Goff (1997). Possui natureza netnográfica, na perspectiva de Rocha 
e Montardo (2005). Para recolher os dados de fala presentes nas videoaulas 
com recurso auditivo, adotamos a transcrição, a partir dos critérios forneci-
dos por Dionísio (2009). E para a reprodução das imagens (recurso visual) 
utilizamos capturas de tela. Os sites, de onde as videoaulas são provenien-
tes, foram selecionados com base na indicação realizada pelo Portal Canal 
do Ensino (disponível no link: https://canaldoensino.com.br/blog/12-sites-
-para-estudar-de-graca-para-o-enem), com disponibilidade de videoaulas 
gratuitas. Para o nosso corpus, as videoaulas foram colhidas entre fevereiro e 
junho de 2018, estando presentes nos sites Canal do Ensino (site 01: https://
canaldoensino.com.br/blog/); Ensino Médio Digital (site 02: http://ensino-
mediodigital.fgv.br/) e Me Salva (site 03: http://mesalva.com/); definidos a 
partir do critério de gratuidade do acesso aos vídeos e da existência de ma-
teriais voltados à gramática, previamente selecionados em pesquisa anterior.

Os três sites supracitados apresentam características semelhantes, 
dentre elas, o caráter pedagógico e complementar de conhecimentos gra-
maticais direcionados aos usuários desejosos em complementar seus estu-
dos sobre a língua portuguesa e que acreditam encontrar, nestes ambientes, 
subsídios que supram as lacunas de conhecimento específico. O corpus – as 
videoaulas – está alocado nesses sites e organiza-se com base em vídeos que 
têm, dentre os conteúdos elencados, o aspecto gramatical como central, 
conforme o objetivo da investigação. O Quadro 01, a seguir, destaca o índi-
ce desses conteúdos, vejamos: 

https://canaldoensino.com.br/blog/12-sites-para-estudar-de-graca-para-o-enem
https://canaldoensino.com.br/blog/12-sites-para-estudar-de-graca-para-o-enem
https://canaldoensino.com.br/blog/
https://canaldoensino.com.br/blog/
http://ensinomediodigital.fgv.br/
http://ensinomediodigital.fgv.br/
http://mesalva.com/
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Quadro 01- Recorrência de categorias gramaticais em videoaulas

Exibição de videoaulas

Categorias 
gramaticais

SITES Total de 
videoaulas por 

categoria
01 02 03

Fonética e 
Fonologia

73 (36,5%)

95 (47,5%)

4 (2%)

5 (14,8%)

9 (26,4%)

1 (3%)

4 (12,12%)

8 (24,24%)

82 (30,7%)

Morfologia 112 (42%)

Semântica, 
Pragmática e 

Estilística

0 (0%) 5 (1,9%)

Sintaxe 26 (13%) 12 (35,3%) 8 (24,24%) 46 (17,2%)

Outros 2 (1%) 7 (20,5%) 13 (39,40%) 22 (8,2%)

Total de videoaulas 
por site:

200 (100%) 34 (100%) 33 (100%) 267 (100%)

O Quadro 01, “Recorrência de categorias gramaticais em video-
aulas”, permite a visualização quantitativa da reincidência das categorias 
gramaticais nos três sites mencionados, identificados na primeira coluna à 
esquerda como: 1) Fonética e fonologia; 2) Morfologia; 3) Semântica, prag-
mática e estilística; 4) Sintaxe e 5) Outros (denominação indefinida pelos 
moldes clássicos: variação linguística, concepção de linguagem, por exem-
plo). A contabilidade, para cada categoria, evidencia um índice maior para 
conteúdos decorrentes do agrupamento Fonética e Fonologia, (30.7%); 
Morfologia (42%) e Sintaxe (17,2%), enquanto o agrupamento das catego-
rias Semântica, Pragmática e Estilística (1,9%) e Outros (8,2%) reúne uma 
incidência de conteúdos bem menores, numericamente.

Apesar de incidências variadas e até quantitativamente mais repre-
sentativa em outras categorias, optou-se por uma análise do conteúdo de 
sintaxe, em virtude de sua incidência mais equânime nos três sites. Dos 
conteúdos gramaticais, é este quem oferece contribuições mais diretas à pro-
dução de texto, uma vez que as relações que se estabelecem entre orações e 
períodos, são cruciais à coesão, favorecendo a coerência textual. À sintaxe 
articulam-se as noções de concordância e regência verbal e nominal. Para 
textos inseridos em situações mais formais de comunicação, o emprego da 
concordância e regência, a partir dos critérios da tradição, é imprescindível; 
nesta perspectiva se insere a produção textual exigida pelo ENEM, textos do 



Polyphonía, v. 30/2, jul.-dez. 2019 85

gênero dissertativo argumentativo. Após a definição da categoria, organiza-
ram-se os conteúdos mais frequentes, conforme se verifica no Quadro 02, a 
seguir. Vejamos: 

Quadro 02 - Conteúdos de sintaxe

Exibição de videoaulas

Conteúdos de  
sintaxe

SITES Total de 
videoaulas por 
conteúdo de 

sintaxe

01 02 03

Período simples 12 (46%) 3 (25%) 4 (50%) 19 (41,3%)

Período composto 6 (23%) 3 (25%) 4 (50%) 13 (28,3%)

Concordância e regência 8 (31%) 6 (50%) 0 (0%) 14 (30,4%)

Total de videoaulas por 
site:

26 (100%) 12 (100%) 8 (100%) 46 (100%)

O Quadro 02, “Conteúdos de sintaxe”, sinaliza a predominância de 
“Período composto” como o conteúdo de abordagem mais sistemática, ape-
sar de não ser o tópico mais recorrente nos sites 01 e 02. Ante tal incidên-
cia, estudamos e refletimos sobre as videoaulas com este conteúdo. A partir 
de características constitutivas, foi possível dividi-las em dois grupos. Estão 
presentes no primeiro grupo, videoaulas com predominância de recursos 
visuais, disponíveis nos sites 01 e 02. Já para o segundo grupo, reunimos as 
disponíveis no site 03, que apresentavam uma predominância de recursos 
visuais e sonoros. Com tal reconhecimento, estabeleceram-se dois encami-
nhamentos, definidos como categorias de análise: 1. Tratamento que consi-
dera a multimodalidade; e 2. Tratamento que considera a hipermodalidade. 

A reflexão que empreendemos diz respeito à ilustração de duas figu-
ras, como representativos de cada categoria definida. Vejamos na sequência.

Análise dos dados

Conforme exposto, as diferentes representações de linguagem na 
constituição de videoaulas formam-se pela integração de mais de uma mí-
dia, no ensejo de atingir seus propósitos educacionais. Essa característica 
conduz-nos a uma análise em que se distinguem dois conceitos teóricos cen-
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trais, a multimodalidade e a hipermodalidade, como formas de abordar os 
conteúdos gramaticais em foco: o período composto. O Quadro 03 sintetiza 
as discussões que seguem: 

Quadro 03 - Tratamentos e recursos empregados nas videoaulas de sin-
taxe do período composto

Videoaulas de sintaxe do período composto

Grupos de 
videoaulas

Tratamento que 
considera a

Recursos Sites Total de 
videoaulas 

por recursos 
empregados

01 Multimodalidade Sem animação 02 6 (46,2%)

Com animação 01 3 (23%)

02 Hipermodalidade Animação e 
recurso auditivo

03 4 (30,8%)

Total final de videoaulas de sintaxe do período composto 13 (100%)

Tratamento que considera a multimodalidade

O Quadro 03, “Tratamentos e recursos empregados nas videoaulas 
de sintaxe do período composto”, evidencia que, num total de treze (100%), 
nove (79,2%) podem ser reconhecidas como multimodais. Estas videoaulas 
são constituídas, predominantemente, de recursos visuais, em que figuram 
imagens, imagens em movimento associadas à disposição gráfica, à escolha 
de fontes e cores, que constituem os elementos visuais e os arranjos que 
compõem seus leiautes.  Além dos recursos mencionados, a animação pre-
valece em três deles, correspondendo a 23% do total; nas demais videoaulas 
desta categoria de análise, as seis restantes, equivalente a 46,2%, não se cons-
tatam animação. Para ilustrar as categorias elencadas, 

A Figura 01, a seguir, reproduz uma caricatura, com traços como o 
bigode farto, cavanhaque e os óculos, uma marca inconfundível de um clás-
sico autor da literatura brasileira, Machado de Assis. A proposta de exibição 
parece promover um grau de interatividade maior com o internauta, porque 
depende de uma ação de avançar ou retroceder, a partir de um comando, a 
fim de que a videoaula atinja seu objetivo. Esta videoaula de gramática faz 
parte de uma sequência, precedida por conteúdos de literatura e sucedida 
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pela produção de texto. Entretanto, não há integração entre estes eixos e o 
conteúdo gramatical, consequência do reflexo do método cartesiano, que 
preza pela decomposição do conhecimento, com base em Flach e Behrens 
(2008). A videoaula, em destaque, aborda o conteúdo “tipos de subordina-
ção”. Vejamos a Figura 01 e o fragmento seguinte:

Fig. 01 - Representação de imagem de videoaula multimodal com ani-
mação, divulgada pelo site Ensino Médio Digital

Disponível em: http://ensinomediodigital.fgv.br/cursos/literatura-portugues-redacao. Acesso 
em: 16 jun. 2018.

Fragmento 01: Transcrição do conteúdo de videoaula divulgada pelo site 02

/.../desempenha o papel de objeto direto em relação ao verbo transitivo direto da oração 
/.../ Trata-se, pois, de uma oração subordinada substantiva objetiva direta. As orações 
objetivas diretas, portanto, exercem a função de objeto direto do verbo da oração principal 
/.../ Exemplos... Desejo que ele volte. O professor verificou se a nota estava correta. Todos 
perguntaram que vencera a competição. O policial disse: não se mexa! /.../ “Podemos encontrar, 
ainda, orações com funções de agente da passiva, que, contudo, não são reconhecidas pela 
Nomenclatura Gramatical Brasileira – NGB. A prova foi vencida por quem merecia” /.../ 
Clique aqui e leia atentamente ao texto Um apólogo. A seguir, responda as questões propostas... 
/.../ Sublinhe as orações subordinadas substantivas presentes orações apresentadas a seguir e 
preencha as lacunas com a classificação /.../ ...para fingir que vale alguma cousa neste mundo?  
Disponível em: http://ensinomediodigital.fgv.br/cursos/literatura-portugues-redacao. Acesso 
em: 16 jun. 2018.

http://ensinomediodigital.fgv.br/cursos/literatura-portugues-redacao
http://ensinomediodigital.fgv.br/cursos/literatura-portugues-redacao
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O fragmento 01 diz respeito à transcrição das quatro etapas da vi-
deoaula em que aparecem as informações sobre o conteúdo: explicação dos 
conceitos, análise de exemplos, apresentação de “observações” e a aplicação 
de exercício de verificação de aprendizagem. Como exemplo do primeiro 
movimento, temos que após a exposição da nomenclatura e da tipologia 
da subordinação de forma mais geral, evidencia-se o conceito de oração 
subordinada objetiva direta: “Trata-se, pois, de uma oração subordinada subs-
tantiva objetiva direta. As orações objetivas diretas, portanto, exercem a função 
de objeto direto do verbo da oração principal” (linhas 2-3).  Este trecho da 
primeira etapa fornece subsídios para que o internauta aluno possa realizar a 
análise de exemplos. Também são perceptíveis a ênfase e a repetição, conce-
didas ao termo “objeto direto”, fazendo uso do método da memorização, o 
que sinaliza um tratamento tradicional, mecânico e behaviorista, conforme 
Ribeiro et al. (2010). O excerto, a seguir, ilustra o segundo movimento, de 
exemplificação: “Exemplos... Desejo que ele volte. O professor verificou se a nota 
estava correta. Todos perguntaram quem vencera a competição. O policial disse: 
não se mexa!” (linhas 3-5), por meio deste, com vistas à apreensão das classi-
ficações. Para tanto, a videoaula parte de frases isoladas, revelando uma ação 
pedagógica voltada à taxonomia sintática, em detrimento de uma gramática 
do uso, do gênero textual (SPERANÇA-CRISCUOLO, 2016).

A terceira etapa da aula explicita outras características do conteúdo, 
como a apresentação de observações em: “Podemos encontrar, ainda, ora-
ções com funções de agente da passiva, que, contudo, não são reconhecidas pela 
Nomenclatura Gramatical Brasileira – NGB. A prova foi vencida por quem 
merecia” (linhas 5-7). Esta informação é nova, porque emerge das variações 
não padrão, contrariando a exclusividade da NGB; embora não apresentem 
reflexões mais consistentes que as envolvam.

A etapa final corresponde à aplicação de um exercício, a partir do 
conto: “Um apólogo”, escrito por Machado de Assis. A partir dele, é forne-
cido um comando para resolver uma atividade: “Sublinhe as orações subor-
dinadas substantivas presentes nas orações apresentadas a seguir e preencha as 
lacunas com a classificação” (linhas 8-10). Para a adequada solução, as frases a 
serem classificadas foram retiradas do texto machadiano. Tanto o comando 
fornecido no enunciado da questão como a natureza e o emprego das fra-
ses demonstram uma abordagem da gramática, inserida em um paradigma 
tradicional; portanto, mais distante de uma metodologia pautada na análise 
linguística. O texto literário é usado em favor da gramática para a realização 
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da análise sintática, resultando em uma prática antiga num novo suporte 
(tecnológico).

Tratamento que considera a hipermodalidade

De acordo com Braga (2004), a hipermodalidade ultrapassa as pos-
sibilidades interpretativas dos textos mais tradicionais. Ao unir diferentes 
mídias através de hiperlinks, funda-se uma nova realidade comunicativa. E o 
vídeo é um dos suportes que possibilita a geração desta realidade, nele se une 
a imagem em movimento à escolha de fontes, de cores, aos desenhos, mas 
desta vez, com uma mídia diferenciadora: o áudio. O áudio é o elemento 
que distingue as videoaulas multimodais (com e sem animação) das hiper-
modais. O Quadro 03 “Tratamentos e recursos empregados nas videoaulas de 
sintaxe do período composto” coloca esse produto no segundo grupo, com 
uma amostra de quatro delas, o que corresponde à 30,8%. A Figura 02 e o 
Fragmento 02 correspondem a uma amostragem representativa desta cate-
goria. Vejamos: 

Fig. 02 - Reprodução de imagem de videoaula hipermodal divulgada 
pelo site Me Salva

Disponível em: https://www.mesalva.com/ensino-medio/3o-ano/portugues/spciie-sintaxe-
do-periodo-composto-ii/spciie01-oracoes-subordinadas-tipos. Acesso em: 26 fev. 2018.

https://www.mesalva.com/ensino-medio/3o-ano/portugues/spciie-sintaxe-do-periodo-composto-ii/spciie01-oracoes-subordinadas-tipos
https://www.mesalva.com/ensino-medio/3o-ano/portugues/spciie-sintaxe-do-periodo-composto-ii/spciie01-oracoes-subordinadas-tipos
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Fragmento 02: Transcrição de áudio sobre sintaxe divulgado em videoaula no site “Me salva”

/.../ conhecer a classificação das orações subordinadas de maneira bem simples nós temos 
as subordinadas as substantivas as adjetivas e as adverbiais observem que esses nomes eles 
nos são conhecidos e eles também não são dados à toa /.../ a classificação delas são essas três 
né é /.../ as orações subordinadas substantivas se equivalem aos substantivos... as orações 
subordinadas adjetivas se equivalem aos adjetivos... as orações subordinadas  adverbiais se 
equivalem a advérbios... /.../ vamos lembrar então desse processo chamado de... processo de 
composição do período que é a subordinação tudo bem? então primeira coisa que precisamos 
lembrar é que dentro da análise precisamos verificar se existe um período composto “ninguém 
esperava tua vinda” nesse caso nós temos apenas um verbo apenas esperar e a análise poderia 
só poderia ser a interna /.../ por exemplo se eu tivesse dito “ninguém espera que viesses” que 
viesses se no lugar desse objeto direto... que antes era era constituído por termos eu colocasse 
uma oração aí sim nós poderíamos fazer uma análise que está relacionada à coordenação e à 
subordinação /.../ essa oração principal tem como complemento uma outra oração 

Disponível em: https://www.mesalva.com/ensino-medio/3o-ano/portugues/spciie-sintaxe-
do-periodo-composto-ii/spciie01-oracoes-subordinadas-tipos. Acesso em: 26 fev. 2018.

O Fragmento 02 exibe trechos editados de uma audiogravação cor-
respondente, originalmente, a quatro minutos, em que um sujeito, no papel 
de professora, expõe o conteúdo com o apoio de imagens como a reprodu-
zida na Figura 02. Na primeira etapa, a professora menciona que “nós temos 
as subordinadas as substantivas as adjetivas e as adverbiais observem que esses 
nomes eles nos são conhecidos” (linhas 1-3), destacando a relevância em nome-
ar os tipos de subordinação, deixando em evidência conhecimentos sobre a 
sintaxe moldados na tradição gramatical. 

Na segunda etapa em destaque, ou seja, nos trechos em itálico, per-
cebe-se que a professora parte de uma pressuposição de que o conteúdo já é 
conhecido, como se constata em “primeira coisa que precisamos lembrar é que 
dentro da análise precisamos verificar se existe um período composto” (linhas 7 
e 8). Essa relação parece justificar a introdução e consequente apreensão do 
novo conteúdo, razão pela qual ela o menciona e com o intuito de facilitar 
a exposição do novo conteúdo que ora se ocupa. Na terceira e última etapa 
destacada, podemos constatar o movimento de retomada à primeira, acres-
centando-se exemplos, conforme se verifica em “por exemplo se eu tivesse dito 
‘ninguém espera que viesses” (linha 10), como forma de consolidar a exposição 
do conteúdo. Além disso, simultaneamente à fala, a voz remete ao enunciado 
da lousa que apresenta as duas possibilidades: período simples e composto.

https://www.mesalva.com/ensino-medio/3o-ano/portugues/spciie-sintaxe-do-periodo-composto-ii/spciie01-oracoes-subordinadas-tipos
https://www.mesalva.com/ensino-medio/3o-ano/portugues/spciie-sintaxe-do-periodo-composto-ii/spciie01-oracoes-subordinadas-tipos
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Ao dividir a forma de exposição da videoaula a partir de três mo-
vimentos distintos e inter-relacionados, constatamos que, primeiramente, 
o sujeito – no papel de professor, enfatiza a nomenclatura ou classificação 
dos períodos (identificação/classificação do fenômeno linguístico), depois, 
recorre a conhecimentos anteriores para consolidar o que está apresentando 
(retomada de informações/memorização) e, por fim, exemplifica situações 
de transformação de períodos (exemplificação/transformação). Tais movi-
mentos sinalizam o caráter reprodutor do ensino de língua materna, em seu 
estágio mais tradicional, com ênfase na metalinguagem. Reforça-se a opção 
pelo formal, com tendência prescritivista associada ao paradigma tradicio-
nal de ensino de língua, que desconsidera o uso reflexivo de situações de 
linguagem, tanto nas videoaulas multimodais como nas hipermodais. Há 
diferentes formas de expor os conteúdos gramaticais, partindo da intera-
ção, integrando mídias visuais e sonoras, animações, linguagem clara. Todas 
elas, porém, valem-se da tradição como subsídio teórico-metodológico. Este 
tratamento concedido à gramática nas videoaulas corrobora para a manu-
tenção desta concepção prescritiva – realizada com ênfase na descrição e he-
gemonização da variedade padrão – que revela um discurso próprio da tradi-
ção. A prática educativa, que foi desenvolvida a partir deste conteúdo, preza 
por uma metodologia de ensino pautada na reprodução, no caráter acrítico 
e não reflexivo, semelhante ao que se defende numa prática tecnicista. En-
quanto recursos tecnológicos, as videoaulas, por si, não podem conceder um 
tratamento de base inovador ao conteúdo de sintaxe do período composto, 
se os produtores enfatizam estas concepções de ensino e de língua. Observa-
-se, portanto, que apesar do uso de recursos atrativos diferentes para tratar 
conteúdos clássicos, prevalece nelas – videoaulas – a exposição gramatical 
e a exemplificação desenvolvidas a partir de frases isoladas. Constroem-se 
abordagens que não privilegiam o texto, o gênero, o discurso, nem uma 
sintaxe que esteja a favor deles, nem o que se espera de um ensino com foco 
no paradigma da complexidade, mais condizente com uma abordagem de 
ensino e aprendizagem da contemporaneidade. 

Considerações finais

A identificação dos diversos conteúdos gramaticais, e, em específico, 
dos conteúdos de sintaxe permitiu verificar a abordagem teórico-metodoló-
gica para o seu tratamento. De início, com relação ao suporte, percebeu-se 
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que as videoaulas multimodais promovem uma relação maior de interati-
vidade com o internauta. O uso de tais recursos é o responsável por avan-
çar e retroceder durante o decorrer de toda a videoaula. De mais a mais, 
disponibilizam-se exercícios que podem ser respondidos e corrigidos on-line, 
os quais fomentam a interação. Por outro lado, as videoaulas hipermodais 
acrescentam o recurso auditivo como diferenciador, que as distingue e as 
coloca nesta categoria. Nelas, a integração de mídias é ainda mais complexa, 
por mobilizar mais habilidades sensoriais do aluno, como também, mais 
recursos tecnológicos para sua produção e uso. Ambas as representantes das 
modalidades apresentam diferentes e dinâmicas formas de tratar o conteú-
do, em busca de alcançar um número maior de internautas-alunos.  

Em continuidade, a análise das transcrições evidencia estratégias de 
didatização, com foco no paradigma tradicional. Embora o ENEM exija de 
seus candidatos competências pautadas na interdisciplinaridade, na refle-
xão e na contextualização, as videoaulas de sintaxe do período composto, 
ilustradas pelas Figuras 01 e 02 e representativas dos sites 1, 2 e 3, que se 
propõem a subsidiar a formação do internauta-aluno, caminham por um 
viés oposto, reproduzindo um conhecimento fragmentado, descritivo e se-
parado de seus contextos.

Por fim, mesmo inseridas em práticas mais tradicionais do ensino de 
português, este suporte, apesar de constituir-se também como um gênero 
direcionado a um público genérico não pode ser desprezado, seus usos de-
vem estar associados a informações adicionais, complementares ou orienta-
dos/reforçados pela figura docente. A integração de mídias revela um avanço 
tecnológico que nos conduz a acreditar que o material divulgado pelos sites 
também estaria à frente no que diz respeito ao ensino de gramática, embora 
os sites não se proponham a isto. Estudar esse tipo de material é uma forma 
de contribuir para melhorar a qualidade do que se tem acesso e do que se 
divulga como adequado e complementar ao ensino de língua. 

Referências

AZEREDO, J. C. de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. São Paulo: 
Publifolha, 2008.

BARRERÉ, E. Videoaulas: aspectos técnicos, pedagógicos, aplicações e 
bricolagem. Disponível em: http://www.br-ie.org/pub/index.php/pie/
article/view/3154/2668. Acesso em: 01 mar. 2018. 

http://www.br-ie.org/pub/index.php/pie/article/view/3154/2668
http://www.br-ie.org/pub/index.php/pie/article/view/3154/2668


Polyphonía, v. 30/2, jul.-dez. 2019 93

_____.; SCORTEGAGNA, L.; LÉLIS, C. A. S. Produção de Videoaulas para 
o Serviço EDAD da RNP (Serviço Videoaula@RNP). Disponível em: http://
www.ufjf.br/eduardo_barrere/files/2011/11/ArtigoVideoaulaSBIE2011.
pdf. Acesso em: 01 mar. 2018.

BEZERRA, M. A.; REINALDO, M. A. M. Análise linguística: afinal a que 
se refere? São Paulo: Cortez, 2013. 

BRAGA, D. B. A comunicação interativa em ambiente hipermídia: as 
vantagens da hipermodalidade para o aprendizado no meio digital. In: 
MARCUSCHI, L. A.; XAVIER, A. C. (org.). Hipertexto e gêneros digitais: 
novas formas de construção do sentido. Rio de Janeiro: Lucerna, 2010.  
p. 175-198.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Educação é a Base. Brasília, 
MEC/CONSED/UNDIME, 2017. Disponível em: http://portal.mec.
gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=79601-
anexo-texto-bncc-reexportado-pdf-2&category_slug=dezembro-2017-
pdf&Itemid=30192. Acesso em: 14. abr. 2018.

_____. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. 
Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino 
fundamental: língua portuguesa. Brasília, DF: MEC/SEF, 1998.

CASTILHO, A. T. Nova gramática do português brasileiro. São Paulo: 
Contexto, 2010.

CUNHA, C.; CINTRA, L. F. L. Nova gramática do português contemporâneo. 
Rio de Janeiro: Lexikon, 2007.

DIONÍSIO, A. P. Análise da conversação. In: MUSSALIM, F.; BENTES, 
A. C. (org.). Introdução à Linguística. São Paulo: Cortez, 2009.  

_____. Gêneros multimodais e multiletramentos. In: KARWOSKI, A. M.; 
GAYDECZKA, B.; BRITO, K. S. Gêneros textuais: reflexões e ensino. Rio 
de Janeiro: Lucerna, 2006.

FLACH, C. R. C.; BEHRENS, M. A. Paradigmas educacionais e sua 
influência na prática pedagógica. Disponível em: http://educere.bruc.com.
br/arquivo/pdf2008/541_365.pdf. Acesso em: 11 fev 2018.  

GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: Fundação 
Getúlio Vargas, 1986.

http://www.ufjf.br/eduardo_barrere/files/2011/11/ArtigoVideoaulaSBIE2011.pdf
http://www.ufjf.br/eduardo_barrere/files/2011/11/ArtigoVideoaulaSBIE2011.pdf
http://www.ufjf.br/eduardo_barrere/files/2011/11/ArtigoVideoaulaSBIE2011.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=79601-anexo-texto-bncc-reexportado-pdf-2&category_slug=dezembro-2017-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=79601-anexo-texto-bncc-reexportado-pdf-2&category_slug=dezembro-2017-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=79601-anexo-texto-bncc-reexportado-pdf-2&category_slug=dezembro-2017-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=79601-anexo-texto-bncc-reexportado-pdf-2&category_slug=dezembro-2017-pdf&Itemid=30192
http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2008/541_365.pdf
http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2008/541_365.pdf


Polyphonía, v. 30/2, jul.-dez. 201994

KUHN, T. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 1991.  

LE GOFF, J. Documento/monumento. In: Enciclopédia Einaudi v.1. 
memória-história. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1997.  
p. 95-106.

PERINI, M. A. Para uma nova gramática do português. São Paulo: Ática, 
1985.

ROCHA, P. J.; MONTARDO, S. P. Netnografia: incursões metodológicas na 
cibercultura. Disponível em: http://www.compos.org.br/seer/index.php/e-
compos/article/download/55/55. Acesso em: 15 ago 2018.

RODRIGUES, V. V. Correlação. In: VIEIRA, S. R.; BRANDÃO, S. F. 
(org.). Ensino de gramática: descrição e uso. São Paulo: Contexto, 2016.

REINALDO, M. A. G. de M. O conceito de análise linguística como eixo 
de ensino de Língua Portuguesa no Brasil. Disponível em: http://studylibpt.
com/doc/2988843/o-conceito-de-an%C3%A1lise-lingu%C3%ADstica-
como-eixo. Acesso em: 14 abril 2018.

RIBEIRO, W. C.; LOBATO, W.; LIBERATO, R. C. Paradigma tradicional 
e paradigma emergente: algumas implicações na educação. Belo Horizonte: 
Revista Ensaio, 2010. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/epec/
v12n1/1983-2117-epec-12-01-00027.pdf. Acesso em:  27 nov. 2018.

SPERANÇA-CRISCUOLO, A. C. É possível ensinar sintaxe a partir do 
texto? O estudo do período composto. In: ABREU, A. S.; SPERANÇA-
CRISCUOLO, A. C. (org.). Ensino de português e linguística: teoria e prática. 
São Paulo: Contexto, 2016. p. 73-95.

Recebido em: 23 ago. 2019.
Aceito em: 06 dez. 2019.

http://www.compos.org.br/seer/index.php/e-compos/article/download/55/55
http://www.compos.org.br/seer/index.php/e-compos/article/download/55/55
http://studylibpt.com/doc/2988843/o-conceito-de-an%C3%A1lise-lingu%C3%ADstica-como-eixo
http://studylibpt.com/doc/2988843/o-conceito-de-an%C3%A1lise-lingu%C3%ADstica-como-eixo
http://studylibpt.com/doc/2988843/o-conceito-de-an%C3%A1lise-lingu%C3%ADstica-como-eixo
http://www.scielo.br/pdf/epec/v12n1/1983-2117-epec-12-01-00027.pdf
http://www.scielo.br/pdf/epec/v12n1/1983-2117-epec-12-01-00027.pdf


Atividades não presenciais mediadas pelas 
tecnologias: aportes para o ensino de 

língua espanhola
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Resumo
Os cursos presenciais de nível médio começam a inserir um percentual da carga horária 
em atividades de ensino a distância o que exige de seus profissionais uma contínua busca 
pelo aperfeiçoamento das práticas pedagógicas. Em um mundo em constante evolução, a 
necessidade de estar conectado ao outro é uma realidade que pressupõe a integração dos 
diversos conhecimentos em uma rede de saberes que se constrói a cada click. A partir do ano 
letivo de 2016, 20% da carga horária do curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino 
Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRO) – Campus Colorado 
do Oeste pode ser ofertada por meio de práticas de ensino a distância. Neste estudo, objetiva-
-se analisar as contribuições das atividades não presenciais mediadas pelas tecnologias para 
o ensino de Língua Espanhola. Utilizou-se a pesquisa qualitativa pautando-se no método 
da pesquisa-ação. As análises mostram que as atividades não presenciais favoreceram um 
contato maior com o idioma, além de propiciarem interação entre os alunos que se “arriscam” 
livremente na língua hispânica adquirindo confiança no aprendizado do idioma. 
Palavras-chave: tecnologias; ensino; língua espanhola; atividades não presenciais.

Non-present activities mediated by technologies: approaches for Spanish teaching

Abstract
The high school classroom courses begin to include a percentage of the course load in 
distance learning activities, which demands from their professionals a continuous search for 
the improvement of pedagogical practices. In a constantly evolving world, the necessity to 
keep connected to the other is a reality that presupposes the integration of diverse knowledge 
in a network of knowledge that is built with each click. Since 2016, 20% of the course 
load of the Agricultural Technician course Integrated to High School at Federal Institute of 
Education, Science and Technology (IFRO) - Colorado do Oeste Campus can be offered 
through distance learning practices. This study aims to analyze the contributions of non-
present activities mediated by technologies for Spanish language teaching. The research 
used a qualitative approach based on the action research method. The analyzes show that 
non-present activities provided greater contact with the language, as well as made possible 
the interaction between students who “risk” freely in the Hispanic language, acquiring 
confidence in language learning.
Keywords: technologies; teaching; Spanish language; non-present activities.
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1. Introdução

Há poucos anos, discutia-se a chegada da televisão e dos aparelhos 
de vídeo cassete às salas de aula e a preocupação era quais benefícios e/ou 
malefícios esses recursos poderiam acarretar para o ensino e aprendizagem 
dos estudantes.  Logo esses “objetos” deram lugar a outros e outros, cada vez 
com mais recursos e com mais possibilidades para nos conectarmos a distin-
tos objetos e a diferentes pessoas dos mais longínquos lugares deste mundo, 
que se interliga econômica, política, social e culturalmente em nível global.

Assim, não é de se admirar que muitos dos alunos que frequentam as 
atuais salas de aula da educação básica sequer conheçam brincadeiras infan-
tis como o jogo da amarelinha, ou tenham participado de algum campeona-
to de peteca, ou ainda tenham carregado nos bolsos as tão cobiçadas bolinhas 
de gude. Certamente, em sua maioria, os alunos carregam em suas mochilas, 
bolsos ou, mais precisamente, em suas mãos, os mais modernos celulares, 
recheados de “n” aplicativos e que os mantêm conectados aos quatro cantos 
deste mundo, que gira a uma velocidade impressionante.

Dessa forma, não há como desconsiderar as tecnologias da informa-
ção e comunicação (TICs) quando se pensa em atuar em uma sala de aula. 
Novas modalidades de ensino, práticas pedagógicas e inúmeros recursos 
vêm contribuindo com o processo de ensino e aprendizagem e exigem que 
os professores estejam atentos a essas transformações e busquem o constante 
aperfeiçoamento. De acordo com estudos,

bons professores são as peças-chave na mudança educacional. Os 
professores têm muito mais liberdade e opções do que parece. A 
educação não evolui com professores mal preparados. Muitos começam 
a lecionar sem uma formação adequada, principalmente do ponto de 
vista pedagógico. Conhecem o conteúdo, mas não sabem como gerenciar 
uma classe, como motivar diferentes alunos, que dinâmicas utilizar para 
facilitar a aprendizagem, como avaliar o processo ensino-aprendizagem, 
além das tradicionais provas. (MORAN, 2007, p. 18).

Assim sendo, os profissionais de todas as áreas precisam estar conec-
tados com o mundo. Quando esses profissionais são professores, é pratica-
mente uma obrigação explorar novas alternativas que possibilitem a inter-
ligação dos saberes e contribuam para que as conexões sejam estabelecidas, 
favorecendo o ensino e a aprendizagem e incentivando o exercício da criati-
vidade e da criticidade tão relevantes na transformação do cidadão.
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Em se tratando do ensino de línguas estrangeiras, as Orientações 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias (BRASIL, 2008) afirmam que, aliado ao ensino do novo idio-
ma devem estar as novas tecnologias que poderão contribuir com a prática 
pedagógica e beneficiar o processo de ensino e aprendizagem. Também res-
saltam que “a função maior de uma língua estrangeira no contexto escolar 
é contribuir para a formação do cidadão” (BRASIL, 2008, p. 146). Além 
disso, para aprender um novo idioma, não se pode dissociá-lo de seus valores 
sociais, culturais, políticos e ideológicos.

Pensando nesses aspectos, vislumbra-se que as atividades não presen-
ciais mediadas pelas TICS, as quais começam a ocupar espaço nos cursos 
presenciais de nível médio, possam contribuir significativamente para o en-
sino e aprendizagem da língua estrangeira – espanhol, visto que o aluno 
poderá utilizar-se dos recursos disponíveis na rede para estabelecer conexões 
entre os diversos universos de cada um dos países que possui o idioma como 
língua oficial.

2. O Professor e as TICs: Diálogo imprescindível

Las TIC seguirán cambiando el mundo, y no invertir  
en ellas es una desventaja.

Steve Ballmer

As transformações que marcam a sociedade contemporânea estão 
intimamente relacionadas ao desenvolvimento da tecnologia. Nos últimos 
tempos, as relações humanas parecem ter se formado a partir de chips que 
possibilitam desenvolver conexões em tempo real, ou não, com ambientes, 
contextos e épocas inimagináveis há tempos não muito longínquos.

É inquestionável que as TICs chegaram ao universo da escola e aden-
traram as salas de aula, provocando uma transformação nas tradicionais 
práticas pedagógicas. Sabe-se que a vinda da tecnologia à escola, desde que 
explorada em todos os seus recursos, significa inovação na educação, já que 
proporciona o diálogo entre os mais diversos setores desta e faz com que 
novos desafios sejam postos a alunos e professores a fim de que se obtenha 
êxito no processo de ensino e aprendizagem.

Nesse sentido, é preciso estar atento ao que destacam Brandão e Tei-
xeira (2002, p. 4), quando afirmam que “no mundo transformado pela tec-
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nologia mais do que nunca a educação deve estar apoiada na busca de alu-
nos e professores inventivos e criativos capazes de preconizar uma sociedade 
melhor”. É a partir disso que o diálogo entre as TICs e a prática docente 
se torna imprescindível para que professores e alunos possam estabelecer a 
interação necessária, a fim de atuar de forma crítica e independente na so-
ciedade. É preciso que os professores explorem as vantagens que a tecnologia 
oferece e compartilhem com os alunos todos os benefícios, para torná-los 
críticos e criativos, agindo como cidadãos participativos das transformações 
sociais, culturais e políticas, bem como da busca por novos entendimentos.

As TICs, ao serem utilizadas no ambiente educacional, podem pro-
mover a autonomia do aluno, pois possibilitam o desenvolvimento de es-
tratégias de busca em relação aos temas que são propostos, bem como es-
timulam que se estabeleçam critérios para escolher determinadas fontes de 
informação, por exemplo. Cabe ao professor colaborar com a produção des-
sa autonomia, criando espaços colaborativos mediados pela tecnologia para 
que os estudantes exercitem sua criticidade e saibam o verdadeiro sentido 
que tais ações proporcionam à sua formação cidadã.

Dessa forma, é oportuno considerar as afirmações feitas por Zulian e 
Freitas que, ao se referirem às TICs nos ambientes escolares, afiançam que 
os ambientes de aprendizagem

baseados nas tecnologias da informação e da comunicação, [...] e de 
outros recursos e linguagens digitais, proporcionam atividades com 
propósitos educacionais, interessantes e desafiadoras, favorecendo a 
construção do conhecimento, no qual o aluno busca, explora, questiona, 
tem curiosidade, procura e propõe soluções. (ZULIAN; FREITAS, 
2001, p. 2).

Diante disso, entende-se que a inserção das TICs nas práticas peda-
gógicas é indispensável, entretanto convém analisar como está sendo a ação 
docente nas escolas, em razão de que deve ser respeitada a heterogeneidade 
que conforma a sala de aula e as múltiplas inteligências, além das inúmeras 
necessidades que são impostas pela sociedade, aos cidadãos, e que muitas 
vezes é a escola que precisa dar conta dos meios para atingi-las. Quanto a 
isso, afirma Moran:

Escolas não conectadas são escolas incompletas (mesmo quando 
didaticamente avançadas).  Alunos sem acesso contínuo às redes digitais 
estão excluídos de uma parte importante da aprendizagem atual: do 
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acesso à informação variada disponível on-line, da pesquisa rápida em 
bases de dados, bibliotecas digitais, portais educacionais; da participação 
em comunidades de interesse, nos debates e publicações on-line, enfim, 
da variada oferta de serviços digitais. (MORAN, 2007, p. 9-10).

Entende-se que as TICs, em ambientes escolares, são importantes 
elos entre a educação e a sociedade complexa, da qual professores e alunos 
também fazem parte, que pressupõe a utilização da linguagem e dos recur-
sos digitais, a fim de obter informações que contribuem significativamente 
para a transformação do conhecimento. Acredita-se ser de fundamental im-
portância, nas salas de aula atuais, a criação de ambientes de aprendizagem 
interdisciplinares, colaborativos, dinâmicos, significativos e que estabeleçam 
as conexões necessárias para a integração das ciências. 

Nesse sentido, as TICs oportunizam o acesso à pesquisa, às explicações 
diversas e permitem que os estudantes possam ser agentes transformadores 
de sua própria aprendizagem.  Atividades desenvolvidas a partir de recursos 
disponíveis na “grande rede”, por exemplo, oferecem mais opções para que 
alunos e professores encontrem pessoas que compartilhem dos mesmos in-
teresses e iniciem uma rede de interconexão de sabedorias que contribuirá 
significativamente na formação de uma sociedade mais democrática e huma-
na. É nesse cenário que as atividades não presenciais, mediadas pelas TICs, 
começam a ocupar terreno nos cursos presenciais de nível médio.

2.1 As atividades não presenciais compondo a carga horária de cursos 
presenciais

“É impossível haver progresso sem mudança, e quem não consegue 
mudar a si mesmo não muda coisa alguma.” 

Bernard Shaw

As mudanças sempre estiveram presentes nas ações humanas, con-
forme expressa o pensamento de Bernard Shaw, e foram as responsáveis 
pelos grandes avanços em todos os setores da sociedade. Quando se trata 
de educação, é inegável que, com o advento das novas tecnologias da infor-
mação e comunicação, as mudanças precisam ocorrer. Não há como ficar 
alheio a tantos avanços. Assim sendo, a escola e seus professores começam a 
inserir em suas práticas, as atividades não presenciais mediadas pelas TICs, 
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acreditando que o diálogo que se estabelece entre a tecnologia e a realidade 
educacional pode contribuir para que o ensino ocorra de modo ativo, per-
sonalizado e abrangente.

Essa nova modalidade de aprendizagem híbrida que começa a ga-
nhar terreno no campo educacional pode ser chamada de blended learning  
(b-learning) e mescla, em suas atividades pedagógicas, práticas características 
do ensino presencial com outras mais específicas do ensino a distância. Ao 
utilizar as TICs, as práticas pedagógicas fundamentadas no blended learning 
agregam diversas ferramentas eletrônicas que possibilitam atender a distin-
tos perfis de estudantes, dado que  

O Blended Learning apresenta novas possibilidades educacionais, que 
proveem não apenas a aplicação de recursos para gerenciamento de 
conteúdo e processos de ensino-aprendizagem em educação a distância, 
mas também o uso das TIC, na perspectiva de agregar valor a processos 
de educação presencial. (ANJOS, 2012, p. 12).

O fenômeno da convergência entre as atividades virtuais e presenciais 
vem ocupando um espaço significativo nas práticas pedagógicas e em virtu-
de disso tem sido tema de muitas pesquisas entre os educadores. O avanço e 
ampliação do uso das TICs em cursos presenciais têm permitido um diálogo 
maior entre educadores e também entre estudantes. Manter a atenção dos 
alunos em um ambiente virtual não é tarefa fácil. Assim, o blended learning 
é visto como um campo fértil para que sejam aprimoradas estratégias e pen-
sadas técnicas inovadoras que permitam acompanhar como está ocorrendo 
o processo de ensino e de aprendizagem, além de incentivar práticas colabo-
rativas, que motivem e envolvam os sujeitos participantes de tal processo. A 
seguir, é possível verificar a esquematização da evolução do blended learning, 
modelo que deve pautar a Educação do Futuro (TORI, 2010).

Passado: a aprendizagem presencial (AP) é predominante, sistemas 
inteiramente afastados dos avanços nas tecnologias interativas, aprendiza-
gem virtual (AV), conforme Figura 1.
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Fig. 1 - Processo de Aprendizagem do Passado.

AP
AV

Fonte: Adaptado de Tori (2010)

Presente: os sistemas de aprendizagem virtual ocupam mais espaços, 
ocorre a aproximação entre aprendizagem presencial (AP) e aprendizagem 
virtual (AV), e percebe-se o blended learning (BL) em progresso, conforme 
Figura 2. 

Fig. 2 - Processo de Aprendizagem do Presente.
BL

AP
AV

Fonte: Adaptado de Tori (2010).

Futuro: nota-se a superioridade do blended learning, e a entrada de 
novas tecnologias interativas provoca acréscimo na percepção de presença e 
imersão, conforme Figura 3. 
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Fig. 3 - Processo de Aprendizagem do Futuro.

AV
BL

AP

Fonte: Adaptado de Tori (2010).

Diante disso, é imprescindível considerar os avanços das atividades 
a distância e a busca por modelos que apresentem uma maior flexibilidade 
entre a educação presencial e a educação a distância, pois 

com as tecnologias cada vez mais rápidas e integradas, o conceito de 
presença e distância se altera profundamente e as formas de ensinar e 
aprender também.  Estamos caminhando para uma aproximação sem 
precedentes entre os cursos presenciais (cada vez mais semipresenciais) e 
os a distância. Os presenciais terão disciplinas parcialmente a distância 
e outras totalmente a distância.  E os mesmos professores que estão no 
presencial-virtual começam a atuar também na educação a distância.  
Teremos inúmeras possibilidades de aprendizagem que combinarão o 
melhor do presencial (quando possível) com as dificuldades do virtual. 
(MORAN, 2004, p. 7).

Considerando toda essa nova configuração que se revela em termos 
de novas perspectivas para a educação, o Conselho Nacional de Educação, 
através da Resolução CNE/CEB nº 06/2012, que define as Diretrizes Cur-
riculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 
quando se trata da carga horária dos cursos, se posiciona a respeito:

Art. 26 [...] Parágrafo único. Respeitados os mínimos previstos de 
duração e carga horária total, o plano de curso técnico de nível médio 
pode prever atividades não presenciais, até 20% (vinte por cento) da 
carga horária diária do curso, desde que haja suporte tecnológico e seja 
garantido o atendimento por docentes e tutores. (BRASIL, 2012b).
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A fim de dirimir qualquer dúvida de interpretação literal do que está 
expresso no artigo citado, importa analisar também o estabelecido no Pa-
recer CNE/CEB nº 11/2012, norteador da referida Resolução, e que assim 
expressa o assunto:

É possível, por outro lado, planejar o curso com parte não presencial, 
desde que respeitados os mínimos previstos de duração e carga horária 
total. Assim, o curso pode incluir atividades não presenciais, até 20% 
(vinte por cento) da carga horária diária ou de cada tempo de organização 
curricular, desde que haja suporte tecnológico e seja garantido o 
necessário atendimento por docentes e tutores. (BRASIL, 2012a, p. 41).

Assim sendo, cabe atender o disposto na legislação, quando da ela-
boração dos projetos pedagógicos dos cursos técnicos de nível médio e pre-
senciais. No caso de a organização curricular contemplar o modelo blended 
learning, a instituição deverá disponibilizar aos discentes todo o suporte 
tecnológico, bem como contar com o atendimento de professores e tutores. 
Estes precisarão receber a capacitação necessária para exercer as novas fun-
ções a eles atribuídas, a fim de que ocorra a interação mediada pelas TICs e 
se produzam efeitos favoráveis no processo de ensino e aprendizagem. 

2.2 A aprendizagem de línguas mediada pelos recursos disponíveis na rede

“As tecnologias de informação e comunicação
não são mais uma ferramenta didática  

ao serviço dos professores e alunos... 
elas são e estão no mundo onde crescem  

os jovens que ensinamos...” 
Jordi Adell

São essas tecnologias de informação e comunicação a que se refere 
Jordi Adell (1997) que adentraram as salas de aula e são parte delas. Não há 
como ignorá-las, porque é por meio dessas que nos conectamos ao mundo 
cada dia mais interligado. 

Nesse contexto, o ensino de língua estrangeira deve ser pensado pon-
derando a globalização emergente que se apresenta em todos os segmentos 
da sociedade, bem como o avanço das TICs. Também é bastante signifi-
cativo levar em conta o perfil dos jovens que frequentam as atuais salas de 
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aula. Em sua maioria, esses jovens nasceram em uma época de expansão das 
tecnologias digitais e estão cercados de smartphones, tablets, dentre tantos 
outros equipamentos eletrônicos. Para nossos alunos, o ato de folhear um 
livro significa tão somente deslizar o dedo sobre uma tela.  Sendo assim, o 
ensino de língua estrangeira, mediado pelas TICs, poderá cumprir relevante 
papel de restabelecer as conexões entre as diversas ciências, permitindo o 
desenvolvimento de uma consciência social que esteja apta para pensar e 
ver o mundo sob outra perspectiva. De acordo com Tori (2010, p. 28), “aos 
poucos os educadores e os próprios alunos estão descobrindo que os recursos 
virtuais podem ser um excelente suporte às atividades presenciais”.

Além disso, há que se levar em consideração os apontamentos de 
Trujillo (2007), em relação ao ensino de língua e o uso das TICs. Vejamos:

Las nuevas tendencias sociales presentes en la escuela han enriquecido 
el panorama de la enseñanza de lenguas en el contexto escolar. […] 
Los pilares de este marco de actuación didáctica son la enseñanza 
por competencias y tareas, el currículum integrado, el aprendizaje 
cooperativo y el uso de las TIC en el aula.” (TRUJILLO, 2007, p. 71)

Assim, pode-se dizer que as TICs mudaram a concepção de ensino 
e aprendizagem, principalmente, para aqueles que nasceram em uma socie-
dade tecnológica. Utilizar os recursos que estão disponíveis na internet, nas 
práticas pedagógicas, contribui para a criação de um ambiente facilitador da 
aprendizagem de línguas estrangeiras. 

Sabe-se que o domínio de idiomas é vital na sociedade atual e o es-
tudante precisa estar consciente do quão importante é aprender uma nova 
língua. Cabe ao professor oferecer as mais diversas ferramentas que possi-
bilitem a aquisição dessa língua e proporcionem a efetiva aprendizagem. 
Muitos são os recursos que podem ser utilizados, pois aprender um novo 
idioma não se restringe apenas aos aspectos linguísticos. Uma língua é o re-
sultado de um conjunto de fatores que compõem a cultura, a identidade de 
um povo. As atividades não presenciais mediadas pelas TICs podem trazer 
grandes contribuições em relação ao acesso à cultura do outro, permitindo 
ao aluno, quando se dispuser a aprender um novo idioma, ultrapassar as 
fronteiras dos aspectos linguísticos desse vernáculo.

Dessa forma, as TICs devem ser vistas como vieses importantes na 
aprendizagem de línguas e utilizadas como estratégias facilitadoras para eli-
minar barreiras, tempo e distância, contribuindo para o intercâmbio cul-
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tural. Além de a língua constituir um instrumento de comunicação, ela é 
também um agente de transformação social.

3. Percurso metodológico

O presente estudo tem como objetivo analisar as contribuições das 
atividades não presenciais mediadas pelas TICs para o ensino e aprendiza-
gem de Língua Espanhola. Para isso, o percurso metodológico seguido con-
siderou os aspectos qualitativos e pautou-se no método da pesquisa-ação. A 
pesquisa-ação é fruto da necessidade de superar o vazio que há entre teoria e 
prática. Dentre as características desse tipo de pesquisa se encontra o fato de 
que é por meio dela que se procura intervir na prática de modo inovador já 
no decorrer do próprio processo de pesquisa.

A esse respeito, Thiollent (2011, p. 14) afirma que

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que 
é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com 
a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 
representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 
cooperativo ou participativo.

Nesse sentido, quando da realização de uma pesquisa-ação é importante 
atentar-se para o fato de que o pesquisador não está agindo sobre outros, 
mas está agindo com os outros (BARBIER, 2002).

Como primeiro passo, analisou-se a ementa e o plano de ensino da 
disciplina Língua Espanhola, do curso Técnico em Agropecuária 
Integrado ao Ensino Médio, do IFRO Campus Colorado do Oeste, a 
fim de verificar que saberes poderiam ser desenvolvidos por meio de 
atividades não presencias e quais estratégias caberiam para que o trabalho 
fosse relevante, além de contribuir com o ensino e aprendizagem do 
idioma hispânico. 

Passada essa etapa, a pesquisa foi iniciada com os 30 (trinta) alunos, 
de uma turma do terceiro ano do curso Técnico em Agropecuária Integrado 
ao Ensino Médio. A escolha da turma ocorreu aleatoriamente, entretanto o 
ano (terceiro) foi pelo fato de que os alunos já estão familiarizados com o 
idioma, pois no segundo ano começam os primeiros contatos com a apren-
dizagem da língua espanhola. Fez-se, primeiro, o levantamento quanto ao 
acesso dos alunos aos computadores disponíveis na escola e nas residências 
dos envolvidos na pesquisa. Além disso, foi verificado se todos os alunos 
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possuíam conta de e-mail ativa e que fosse compatível para acessar a ferra-
menta do Google Docs que foi escolhida para a realização da atividade, em 
função da facilidade de manuseio dos recursos nela disponíveis.

Iniciou-se o trabalho propriamente dito e todos os alunos, em duplas, 
realizaram uma investigação, utilizando livremente sites, em língua espa-
nhola, de universidades e/ou centros de pesquisas sobre a fruticultura em 
diferentes países de língua hispânica, localizados no continente americano. 
A escolha da temática fruticultura se deu em função de que esse é um dos as-
suntos abordados na disciplina técnica de Produção Vegetal e que compõe o 
currículo do terceiro ano, além de permitir trabalhar os conteúdos de língua 
espanhola, que ademais dos aspectos linguísticos, prevê aspectos culturais 
dos países hispânicos. A tarefa realizada foi a escrita de dois parágrafos sobre 
a temática que compartilharam no Google Docs, para se familiarizarem com 
o recurso e com a nova estratégia de ensino e aprendizagem. De posse dessas 
referências, os alunos foram divididos em três grupos e convidados a elabo-
rarem um texto coerente e coeso, em língua espanhola, sobre a fruticultura 
nos países hispano-americanos. Para isso, o documento foi disponibilizado 
por meio do Google Docs e, em seus respectivos grupos, os alunos começa-
ram a dar suas contribuições, aprendendo a trabalhar colaborativamente.

Concluída essa fase, partiu-se para a próxima etapa. Como já haviam 
tido o primeiro contato com os recursos do Google Docs, novas atividades 
foram propostas e nova configuração nas equipes foi estabelecida. Os alunos 
formaram livremente seis equipes com cinco componentes cada uma. Em 
seguida, por sorteio, cada equipe recebeu o nome de um fruto que apresenta 
produção significativa em países hispano-americanos. Os nomes dos frutos 
sorteados, com seus respectivos nomes científicos, estão em espanhol e são os 
seguintes: café (Coffea sp.), cacao (Theobroma cacao), acerola (Malpighia gla-
bra), banana (Musa ssp.), piña (Ananascomosus) e maracuyá (Passiflora edulis). 

As equipes foram comunicadas de que os dados a respeito de cada 
fruto seriam compartilhados no Google Drive, ao qual o Google Docs está 
integrado, a fim de que as investigações sobre a temática prosseguissem. Foi 
disponibilizado, juntamente com o material de pesquisa, um roteiro que 
auxiliou a elaboração do trabalho final de cada equipe.

Antes de disponibilizar o material às equipes, o docente de língua 
espanhola realizou uma intensa pesquisa sobre a temática, além de dialogar 
com o docente da disciplina de Produção Vegetal, a fim de que a seleção de 
artigos, revistas, links que direcionavam a textos, palestras, vídeos e demais 
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recursos que seriam disponibilizados, relacionados a cada um dos frutos a 
serem pesquisados, fossem relevantes tanto para o aprendizado da língua 
espanhola quanto da disciplina técnica.

As pesquisas foram direcionadas ao material prévio disponibilizado, 
entretanto nada impedia que os alunos utilizassem outros materiais disponí-
veis na rede. Pelo fato de os alunos não terem o hábito de utilizar o Google 
Drive e Google Docs, o docente optou por dar esse direcionamento, a fim de 
verificar como se daria a desenvoltura dos alunos diante da nova estratégia 
de aprendizagem que se apresentava e também pensando em otimizar o 
tempo disponível para tal atividade.

Como trabalho final, nessa etapa, os alunos produziram um pôster 
que continha informes relacionados à origem da planta e do fruto, nome 
científico, as condições ideais para plantio, principais produtores mundiais 
do fruto, valores nutricionais e utilização do fruto na alimentação humana, 
além dos aspectos culturais relacionados ao fruto (lendas, crenças, mitos, 
culinária). Salienta-se que o docente estipulou, em comum acordo com os 
alunos de cada equipe, um horário em que estaria disponível para orientá-
-los e esclarecer dúvidas, por meio do Google Docs.

Após a efetivação das atividades relatadas, cada equipe, agora em 
aulas presenciais, expôs o trabalho concretizado para os demais colegas da 
turma. Foi um momento em que puderam compartilhar os conhecimen-
tos adquiridos, contribuir com a transformação das experiências de cada 
um dos alunos, vivenciar aspectos culturais e sociais de diferentes países 
hispano-americanos, exercitar a criticidade e mostrar os resultados de um 
trabalho colaborativo, além da possibilidade de se expressar por meio da 
escrita e da oralidade em língua espanhola.

Após a conclusão de todas as atividades, os alunos responderam a um 
questionário impresso sobre as contribuições da utilização da ferramenta do 
Google Docs para a aprendizagem da língua espanhola, além da realização de 
uma avaliação das atividades utilizando a técnica do grupo focal.
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4. Apresentação e discussão dos dados

4.1 Apresentação dos dados coletados

As figuras de 4 a 10 retratam os dados obtidos junto aos trinta e cinco 
alunos de uma turma de terceiro ano do curso Técnico em Agropecuária 
Integrado ao Ensino Médio, modalidade presencial, os quais participaram 
de atividades não presenciais, na disciplina de língua espanhola, mediadas 
pela ferramenta Google Docs. 

Fig. 4 – Acesso a computador com internet

100%

Sim Não
Fonte: Elaboração da autora

Na figura 4, percebe-se que todos os alunos possuem acesso ao com-
putador com internet. Essa é uma informação importante, pois há um espa-
ço bastante profícuo para o desenvolvimento de atividades mediadas pelas 
TIC. Estratégias de ensino e aprendizagem voltadas para ações colaborativas 
mostram-se favoráveis nesse contexto, como é o caso do uso da ferramenta 
Google Docs.

Fig. 5 – Frequência com que utiliza a internet fora da sala de aula e/ou 
escola

77%

[] 0%0%

Diariamente Semanalmente
Raramente

Fonte: Elaboração da autora
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A figura 5 mostra que o acesso à internet ocorre diariamente para 
77% dos alunos. Somente 23% desses alunos têm acesso à internet sema-
nalmente. Os dados demonstram que é bastante favorável o uso das ferra-
mentas disponíveis na internet para a prática de atividades não presenciais.

Fig 6 - Fins de utilização da internet

77%6%

17%

Pesquisas / Estudos Uso Pessoal Diversão

Fonte: Elaboração da autora

De acordo com os dados apresentados, 77% dos alunos fazem uso 
da internet para realizar pesquisas e/ou estudos relacionados às atividades 
escolares diárias. Um percentual de 17% dos alunos busca algum tipo de 
diversão na rede e 6% deles para uso pessoal. 

Fig. 7 - Conhecimento sobre a ferramenta Google Docs
10%

87%

3%

Sim Não Pouco

 Fonte: Elaboração da autora

Quanto a terem conhecimento sobre a ferramenta Google Docs, 
87% afirmaram não possuírem conhecimento, 10% relataram saber utilizá-
-la e 3% disseram saber muito pouco a respeito da ferramenta. Os alunos 
que têm conhecimento sobre o Google Docs aprenderam durante as aulas 
da disciplina de Informática, quando eram alunos do primeiro ano.
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Fig. 8 - Google Docs contribuiu para a aprendizagem de Língua 
Espanhola

87%

3%
10%

0%

Sim Não Pouco

Fonte: Elaboração da autora

Em relação à contribuição da ferramenta Google Docs para a apren-
dizagem da língua espanhola, 87% dos alunos afirmaram que houve contri-
buição. Já para 10%, a utilização da ferramenta trouxe poucas contribuições 
para a aprendizagem e 3% afirmaram que não foi favorável o uso do Google 
Docs para a aprendizagem da disciplina de língua espanhola.  

Fig. 9 - Dificuldades encontradas para usar o Google Docs
13%

87%
Sim Não

Fonte: Elaboração da autora

Em relação às dificuldades encontradas na utilização do Google Docs, 
87% dos alunos afirmaram não ter se deparado com problemas. Entretanto, 
13% disseram ter encontrado dificuldades para usar a ferramenta.
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Fig. 10 - Proporcionou integração e aprendizagem colaborativa

90%

3% 7%

Sim Não Pouco

Fonte: Elaboração da autora

Quanto à utilização da ferramenta Google Docs ter proporcionado 
integração entre os alunos e oportunizado a aprendizagem colaborativa, 
90% dos estudantes afirmaram que o uso do recurso foi positivo; para 7%, 
os resultados obtidos são poucos e 3% disseram não ter havido resultados 
favoráveis em decorrência da utilização do Google Docs.

Diante dos resultados apresentados, é possível constatar que a ferra-
menta Google Docs, na modalidade de aprendizagem híbrida, representa 
um recurso em potencial a ser explorado pelos docentes e discentes dos 
diversos níveis de ensino. 

4.2 Discussão e análise dos dados

Diante dos resultados apresentados, constata-se que o acesso às TICs 
está consolidado entre os alunos. Nota-se que o acesso diário à internet mos-
tra-se favorável ao desenvolvimento de atividades que utilizam o blended 
learning, pois a grande maioria dos alunos envolvidos no trabalho afirma 
que a utilização da internet é feita com fins de pesquisas e estudos, o que de-
monstra que as TICs são fortes aliadas das práticas pedagógicas dos docentes 
que procuram tornar suas aulas dinâmicas, criativas, além de incentivarem a 
autonomia intelectual do aluno.

A utilização da ferramenta Google Docs, mesmo para alunos que não 
possuíam conhecimento sobre seu uso, foi bastante significativa. A integra-
ção e o exercício do diálogo oportunizaram, além do aprendizado da lín-
gua espanhola, o trabalho em equipe. Mesmo não dominando a ferramenta 
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Google Docs, os alunos não se intimidaram, pois representam uma geração 
que está crescendo cercada por recursos digitais.

A estratégia pedagógica mediada pelos recursos disponíveis no Google 
Docs trouxe contribuições significativas para o aprendizado de língua espa-
nhola, pois o contato direto com textos de diferentes gêneros colocou os 
alunos mais próximos da realidade do falante hispânico e de toda a sua di-
versidade história, econômica, social e cultural. Aprender o idioma espanhol 
proporcionou acesso a novas referências e promoveu a interdisciplinaridade 
com a disciplina técnica de produção vegetal, por isso não deixa de ser uma 
atividade integradora e, em consequência, possibilitou a aquisição de funda-
mentos relacionados às questões agrícolas, em especial à produção de frutas, 
dos países hispano-americanos.

As atividades apresentadas por meio do blended learning despertaram 
o interesse dos alunos para aspectos do idioma que até então não haviam 
considerado. Aspectos linguísticos foram significativos para o aprendizado, 
entretanto nada se compara à quantidade de dados acerca dos aspectos cul-
turais que foram absorvidos e incorporados às referências que cada um dos 
alunos já havia assimilado. A relevância que a cultura de um povo tem sobre 
sua identidade não se aprende em regras gramaticais, se aprende na vivência 
com o outro, seja presencial ou virtualmente.

Mais do que qualquer conteúdo, o trabalho colaborativo proporcio-
nou integração entre os alunos, que precisaram aprender a discutir ideias 
e trabalhar em equipe para que pudessem obter êxito no trabalho em que 
estavam envolvidos. As conexões de sapiências que foram construídas nesse 
convívio são de fundamental importância para despertar a consciência de 
que cada um pode ser agente transformador de suas próprias práticas e da 
sociedade.

5. Considerações Finais

Mudanças são necessárias, entretanto sempre exigem um grande es-
forço de todos os envolvidos para que sejam rompidos paradigmas que es-
tão amalgamados nas práticas de muitos docentes. Estratégias pedagógicas 
ancoradas no blended learning assinalam o caminho a seguir na constituição 
de uma educação mais abrangente e colaborativa, capaz de integrar diversos 
setores e ciências que estão envolvidos na transformação da sociedade.
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A proposta desenvolvida, fazendo uso dos recursos disponíveis no 
Google Docs, permitiu a consolidação de trabalho em equipe fortalecido pela 
criatividade, interação e cumplicidade entre aluno/aluno e aluno/professor, 
sendo mediado pelas TICs.  O aluno se viu como produtor e transformador 
do próprio conhecimento, transitando com desenvoltura pela sala de aula 
presencial e virtual. 
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Resumo
Este texto ampliado propõe-se a discorrer sobre pesquisa de mestrado em andamento, 
vinculada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Sociedade, Cultura e Fronteiras, 
vinculado à Universidade Estadual do Oeste do Paraná-UNIOESTE, em Foz do Iguaçu. Com 
a intenção de promover a formação continuada de professores/as, a pesquisa propôs a criação 
de um projeto de extensão, grupo de estudos, sobre a temática mídia. Este projeto, intitulado 
A mídia como artefato cultural e suas contribuições para a docência, nasce da investigação 
científica acerca desse tema e da observação empírica no cotidiano escolar dos conflitos sobre 
o uso de instrumentos midiáticos como parte do seu acervo metodológico. Neste texto o 
objetivo é refletir sobre o uso do celular em sala de aula configurando as perspectivas dos/
as alunos/as e professores/as participantes e seus debates durante os encontros do grupo de 
estudos.
Palavras-chave: Formação de Professores/as; Celulares; Práticas Pedagógicas; Tecnologias.

The media as a cultural artifact and its contributions to teaching: dialogues on cell 
phone use in the classroom

Abstract
This expanded text proposes to discuss a master’s research in progress, linked to the Stricto 
Sensu Post-Graduation Society, Culture and Borders, linked to the State University of 
the West of Paraná-UNIOESTE, in Foz do Iguaçu. With the aim of focusing on teacher 
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training, the research proposed the creation of an extension project, a group of studies, on 
the media theme. This project entitled “Media as a cultural artifact and its contributions to 
teaching” is born from scientific research on this subject and from the empirical observation 
in the daily school life of conflicts about the use of media instruments as part of its 
methodological heritage. In this text the objective is to reflect on the use of the cell phone 
in the classroom configuring the perspectives of the students and teachers and their debates 
during the group meetings. 
Key-words: Teacher training; Cell Phones; Pedagogical Practices; Technologies.

____________________________________________________

Introdução

Diante da realidade em que se observa o ritmo acelerado de mu-
danças na educação, pensar na formação inicial do professor, ofertada nos 
cursos de graduação, como suficiente para todas as demandas que a escola 
apresenta, não é mais possível. O aprender mais sobre a sua profissão duran-
te a prática educativa e o desenvolvimento profissional atrelado à formação 
continuada são requisitos cada vez mais exigidos do docente.

Com o avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TICs), as mídias estão presentes em todas as áreas da nossa vida. No caso 
da escola, elas se inserem como ferramentas de trabalho de grande valia e, 
ao mesmo tempo, a inovação tem se tornado um desafio para os docentes 
e cursos de licenciatura, quanto ao domínio e utilização em sala de aula. A 
este respeito, Moraes (2016) relata que a formação para professores acerca 
dos usos sobre as mídias tem sido limitada à prática puramente instrucio-
nal, em vez de conhecer seu conceito, concepção e técnica. Ou seja, opta-
-se pela instrumentalização mecânica, desvinculando-as das possibilidades 
didático-pedagógicas.  

Neste contexto, este artigo tem como objetivo apresentar as investiga-
ções iniciais e reflexões das experiências vivenciadas nos primeiros encontros 
do grupo de estudos intitulado A mídia como artefato cultural e suas contri-
buições para a docência, o qual se propôs a refletir sobre o uso das tecnologias 
no ambiente escolar, no que tange à apropriação da mídia pelos sujeitos da 
educação, especificamente, do uso do celular em sala de aula, configurando 
as perspectivas dos/as alunos/as e professores/as durante diálogos e debates 
no decorrer  dos encontros.
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A problemática que incitou a pesquisa é a existência de tensões ge-
radas pelo uso das tecnologias por parte dos/as alunos/as em sala de aula, 
especificamente, dos celulares/smartphones,4 e da aparente insegurança dos 
educadores e educadoras em mediar tais conflitos, bem como na utilização 
das tecnologias como recurso pedagógico. Consoante a essa situação, Moran 
(2013, p.12) reflete o seguinte:

Enquanto a sociedade muda e experimenta desafios mais complexos, 
a educação formal continua, de maneira geral, organizada de modo 
previsível, repetitivo, burocrático, pouco atraente. Apesar das teorias 
avançadas, predomina, na prática, uma visão conservadora, repetindo 
o que está consolidado, o que não oferece riscos nem grandes tensões. 

Assim sendo, o grupo de estudos e fonte desta pesquisa intenciona 
propiciar aos/às participantes momentos de reflexão sobre suas ações, sendo 
provocados a adaptarem a prática pedagógica às necessidades contemporâ-
neas, aproveitando as tecnologias presentes na escola, como potenciais pe-
dagógicos auxiliares na produção do conhecimento.

A pesquisa que embasa o projeto apresenta como aporte teórico os 
Estudos Culturais, uma vez que partem de experiências reais e contempo-
râneas. Nesses estudos, a interdisciplinaridade é construída ao conjugar sa-
beres, proporcionando o encontro entre teoria e prática, entre objetivo e 
subjetivo, ao problematizar as mídias presentes no ambiente escolar, como 
artefato de cultura e como componente pedagógico contribuinte no proces-
so de ensino e aprendizagem.

Sobre os Estudos Culturais, Giroux (2013, p. 94) explica que re-
jeitam o pressuposto de que os/as professores/as são simples transmissores 
de conhecimento existente. Em vez disso, defende que são intelectuais que 
produzem conhecimento e que “precisam desenvolver uma aprendizagem 
baseada no contexto e que leve em conta as experiências dos/as estudantes 
e suas relações com a cultura popular e o terreno de prazer”. Sobre isso o 
autor reitera:

Os Estudos Culturais exigem que os/as professores/as sejam educados/
as para serem produtores/as culturais, para tratar a cultura como 

4 Neste texto a palavra celular e/ou smartphones refere-se aos aparelhos mais avançados que contam 
com tecnologias que vão muito além de ligações e mensagens de texto. Geralmente são maiores em 
tamanho, com telas sensíveis ao toque, possuem acesso à internet e um sistema operacional comple-
xo, como o Android, iOS ou Windows Phone.
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uma atividade inconclusa e aberta a contestação. Isso sugere que os/
as professores/as deveriam estar criticamente atentos/as às operações 
do poder, na medida em que ele está implicado na produção de 
conhecimento e autoridade em suas salas de aula. Isso significa aprender 
a ser sensível a considerações de poder, uma vez que ele está inscrito em 
todas as facetas do processo de escolarização. (GIROUX, 2013, p. 98).

Portanto, os Estudos Culturais oferecem oportunidades para os/as 
educadores/as repensarem suas práticas didáticas e problematizarem, no es-
paço escolar, as relações entre cultura, conhecimento e poder, levantando 
questionamentos sobre a mídia como produtora de cultura e da escola como 
espaço de crítica e contestação da ideologia dominante.  

Espera-se que os/as envolvidos/as, motivados pelas palestras, leituras 
e debates, concebam a mídia no ambiente escolar como um artefato de 
cultura, no qual o/a professor/a é autor/a de sua prática e que, desse modo, 
esses/as profissionais possam desconstruir a ideia de treinamento e repetição, 
com a qual estão “acostumados/as”, pela própria formação pela qual pas-
sam, cuja importância é aparelhar escolas, em detrimento da formação de 
seus professores e professoras (MORAES, 2016). A previsão dessa formação 
específica contraria, como já explicitado, o treinamento. Por isso, a cada 
encontro os/as professores/as trocam experiências do uso das mídias em suas 
aulas e na escola como um todo. Já no último encontro, a ideia é de que 
apresentem e compartilhem, durante o seminário final, as ações pedagógicas 
elaboradas e aplicadas por eles/elas em salas de aula e suas impressões sobre 
o objeto estudado.

Para melhor organicidade, este texto está dividido didaticamente da 
seguinte forma: num primeiro momento apresentamos uma discussão teó-
rica acerca da interdisciplinaridade como percurso metodológico, a seguir 
uma breve reflexão sobre as tecnologias digitais no ambiente escolar e a 
formação de professores/as no estado do Paraná. Finalmente, apresentamos 
reflexões e diálogos vislumbrados durante os encontros do grupo de estudos 
sobre o uso do celular em sala de aula.

A Interdisciplinaridade como Percurso Metodológico 

Os processos midiáticos têm modificado de forma visível nossa socie-
dade, produzindo diferentes formas de interação entre os indivíduos, mu-
danças comportamentais e culturais e, consequentemente, inovações nos 
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modelos de ensino e de aprendizagem. Sendo assim, propor uma pesquisa 
abordando as mídias como artefato cultural e suas contribuições para a do-
cência se faz urgente, uma vez que nosso século exige um novo formato de 
escola e um novo perfil de educadores/as que, diante de todas as inovações 
tecnológicas e da intensificação dos fluxos de informações, precisam se cons-
cientizar da necessidade de agir e ensinar de maneira interdisciplinar.

Para a discussão teórica da temática, apresentam-se como pressupos-
tos os Estudos Culturais, área de conhecimento em que os questionamentos 
envolvem a diversidade cultural e a comunicação, cujas bases estão assenta-
das na interdisciplinaridade, que permite a compreensão das mídias e da tec-
nologia no ambiente escolar como componentes pedagógicos contribuintes 
ao processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma, podemos dizer que 
a interdisciplinaridade vem para dinamizar, revolucionar e mudar práticas 
rotineiras e mecanizadas presentes no contexto pedagógico.

Para que a interdisciplinaridade aconteça com sucesso e as disciplinas 
“dialoguem”, é necessário que existam representantes qualificados de cada 
uma delas, comprometidos com a colaboração interdisciplinar. Nesse senti-
do, Raynaut & Zanoni afirmam que

a interdisciplinaridade é sempre um processo de diálogo entre as disciplinas 
firmemente estabelecidas em sua identidade teórica e metodológica, mas 
conscientes de seus limites e do caráter parcial do recorte da realidade 
sobre a qual operam. Isso implica, por parte dos pesquisadores, respeitar 
o saber produzido por outras disciplinas, recusando qualquer hierarquia 
a priori entre elas, relativas ao poder explicativo dos fatos sobre os quais 
trabalham. (RAYNAUT; ZANONI, 2011a, p. 103).

Alinhados à essa premissa, utilizamos a pesquisa-ação como caminho 
metodológico, que fortalece a escola como lugar de produção de saberes 
novos, cujos conhecimentos se cruzam e se combinam pelo diálogo entre 
as disciplinas, oportunizando a troca de experiências e a convergência de 
pontos de vista, bem como estratégias de aprendizagens.

Essa forma de pesquisa intervencionista interfere na realidade investi-
gada, buscando modificá-la. E sendo realizada nos moldes da pesquisa-ação, 
que tem como uma das funções a transformação de uma realidade, é “ins-
trumento de trabalho e de investigação com grupos, instituições, coletivida-
des de pequeno ou médio porte” (THIOLLENT, 2011, p. 15).
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Seguindo os moldes da pesquisa-ação, o grupo de estudos parte de 
um projeto de extensão e totaliza 40h, divididos em 10 encontros de 4h (8 
destes presenciais e 2 à distância) e prevê certificação aos/às participantes 
que atingirem no mínimo 75% de frequência. Cada encontro conta com 
estudo de textos, vídeos de apoio e debates, atividades que geram diálogos, 
reflexões e troca de experiências que motivam a transformação na práti-
ca pedagógica. Ainda, em alguns encontros, está prevista a participação de 
convidados/as (professores/as e/ou pesquisadores/as da temática) que con-
tribuem trazendo suas pesquisas, experiências e conhecimentos específicos 
relacionados ao projeto. 

Com o intuito de refletir sobre a cultura da mídia no contexto esco-
lar, como um problema concreto que demanda um “olhar” interdisciplinar, 
carente de contribuições dialógicas das diferentes disciplinas curriculares, 
Japiassu (1994) defende que a tarefa interdisciplinar seja de cultivar o desejo 
de enriquecimentos por enfoques novos, combinando diferentes perspecti-
vas e ultrapassando os caminhos já conhecidos e dos saberes já adquiridos 
pelas disciplinas curriculares.

Cabe frisar que, na pesquisa em mídias na educação, segundo a pers-
pectiva interdisciplinar de Japiassu (1994), a escola se torna um lugar de 
produção coletiva de um saber novo, superando a distância ou, nas pala-
vras do autor, “o corte universidade/sociedade, universidade/vida, saber/
realidade”, instaurando uma nova relação entre educadores/as e alunos/as e 
permitindo a abertura de um novo nível de comunicação, abandonando os 
velhos caminhos da racionalidade tradicional. O autor posiciona os/as edu-
cadores/as como agentes que despertam, que provocam, que questionam, e 
não que se “reduzam ao papel de disciplinadores intelectuais, revendedores 
de um saber-mercadoria”. Nessa perspectiva, a pesquisa-ação contribui, pois 
é através dela que “é possível estudar dinamicamente os problemas, decisões, 
ações, negociações, conflitos e tomadas de consciência que ocorrem entre os 
agentes durante o processo de transformação da situação” (THIOLLENT, 
2011, p. 25).

Como já apontado, compreender as mídias e suas representações no 
ambiente escolar demanda o “cruzamento de olhares científicos distintos so-
bre uma mesma realidade empírica” e seu chamamento imperativo na atua-
lidade, “pelo caráter híbrido dos problemas com os quais são confrontadas”, 
implica uma tarefa interdisciplinar (RAYNAUT; ZANONI, 2011b, p.161). 
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Nesse contexto, a escola que se constitui como um espaço de desen-
volvimento de práticas coletivas é desafiada a conviver com as transforma-
ções que as tecnologias e mídias digitais provocam na sociedade e na cultura 
e a pensarem estas como artefatos culturais que permeiam suas práticas co-
tidianas e como potenciais pedagógicos auxiliares na produção do conhe-
cimento.  Nesta perspectiva, Thiollent (2011) destaca as contribuições da 
pesquisa orientada por esta metodologia:

os pesquisadores em educação estariam em condição de produzir 
informações e conhecimentos de uso mais efetivo, inclusive ao nível 
pedagógico. Tal orientação contribuiria para o esclarecimento das 
microssituações escolares e para a definição de objetivos de ação 
pedagógica e de transformações mais abrangentes. A pesquisa-ação 
promove a participação dos usuários do sistema escolar na busca de 
soluções aos seus problemas. (THIOLLENT, 2011, p. 85).

Portanto, parte-se da proposta de ação-reflexão-ação, em um grupo 
de estudos, tendo a pesquisa-ação como suporte metodológico, a qual pre-
coniza, além da participação do pesquisador, uma forma de ação planejada, 
de caráter social e educacional, que nem sempre se encontra em pospostas 
de pesquisa convencional. Thiollent (2011, p. 20) conceitua a pesquisa-ação 
como um tipo de pesquisa que propõe “a resolução de um problema co-
letivo no qual os pesquisadores e os participantes estão envolvidos e são 
representativos da situação ou do problema, atuam de modo cooperativo 
ou participativo”. 

As tecnologias digitais na Educação e a formação de professo-
res do estado do Paraná5

A chegada das tecnologias móveis à sala de aula traz tensões, novas 
possibilidades e grandes desafios. Segundo Moran (2013), o professor é mais 
importante do que nunca nesse processo de inclusão digital, pois ele precisa 
se aprimorar nessa tecnologia para introduzi-la na sala de aula, no seu dia 
a dia, da mesma forma que o professor que um dia introduziu o primeiro 

5 Apresentamos apenas um recorte sobre como a formação de professores/as aconteceu no estado do 
Paraná nos últimos anos e com ênfase ao Portal Educacional. Sendo assim, podemos ter deixado de 
citar outras formas ou modelos de formação que aconteçam ou aconteceram no estado.
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livro em uma escola e teve que começar a lidar de modo diferente com o 
conhecimento – sem deixar as outras tecnologias de comunicação de lado.  

A formação docente para o uso das tecnologias digitais se fortalece 
ao se reconhecer que elas ressignificam a aprendizagem em função de uma 
nova visão de mundo e do ser humano, ao reconhecer que também alteram 
as práticas docentes e exigem destes/as que saibam incorporar e utilizar as 
novas tecnologias no processo de aprendizagem, exigindo uma nova confi-
guração do processo didático e metodológico.

O uso das mídias em sala de aula precisa ser refletido pelo profes-
sor como algo além de um mero instrumento técnico, mas como algo de 
extrema importância pedagógica e que contribui com a qualidade educa-
cional a partir de procedimentos didáticos que privilegiam a aquisição de 
conhecimentos. É preciso, parafraseando Moraes (2016), que haja domínio 
das técnicas e, principalmente, domínio pedagógico dos artefatos culturais 
no sentido de uma significação, bem como de representação cultural para a 
vida na docência, o que subsidiará a prática docente crítica que tem sentido 
ao cumprir sua função, contribuindo para problematizar e formar para a 
liberdade e emancipação humana.

O estado do Paraná, através da Secretaria Estadual de Educação 
(SEED), oferece formações e capacitação aos docentes da rede, como: Se-
mana Pedagógica, Formação Continuada, Planejamento e Formação Disci-
plinar, de acordo com a Deliberação nº 002/2002 do Conselho Estadual de 
Educação do Paraná (PARANÁ, 2002). As principais delas são definidas no 
calendário escolar, são presenciais e obrigatórias e ocorrem nas instituições 
de ensino, que devem seguir as orientações e planejamentos fornecidos pela 
SEED/PR. Os conteúdos, metodologias, horários e outros procedimentos 
são definidos e encaminhados pela SEED/PR e fiscalizados pelos represen-
tantes do NRE (Núcleo Regional de Educação). 

O governo do estado dispõe de um site chamado Portal Educacional 
do Estado do Paraná (http://www.diaadia.pr.gov.br/), no qual estão dispo-
nibilizados, na aba de formação, os materiais e informações necessárias sobre 
as formações. Inclusive estão disponíveis neste portal todas as orientações e 
materiais estudados desde 2015. Percebe-se que a autonomia da instituição 
escolar é limitada devido às inúmeras regras e imposições feita pela mante-
nedora para a capacitação dos professores. 

O NRE de Foz do Iguaçu, setor de Coordenação Regional de Tec-
nologia na Educação (CRTE), também oferta cursos de “Google drive”, por 

http://www.diaadia.pr.gov.br/
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exemplo, aos/às professores/as e funcionários/as, para introdução ao software 
e seus recursos, no qual os participantes são orientados a utilizá-los como 
ferramenta metodológica.

Moraes (2016) reforça a necessidade da formação do professor para 
o uso das mídias, dialogando com as dimensões teóricas e práticas de forma 
contextualizada, conforme descrito a seguir:

A formação para a utilização das mídias, bem como o acesso aos 
seus aparatos, consiste em uma operação que dá internamente e não 
institucionalmente apenas. É uma assunção de cada um, que exige o 
exercício da dúvida, da vigilância epistemológica, desejo e desafio para 
desaprender o que já não responde mais à prática e disposição para novas 
aprendizagens. Uma formação que contribui para a produção, como 
consequência de uma natural transversalidade dos conteúdos que estão e 
precisam estar perfeitamente contextualizada com a vida cotidiana e com 
uma prática redimensionada política e pedagogicamente. (MORAES, 
2016, p. 24-25).

Para tanto, faz-se necessário refletir e buscar novos caminhos que nos 
conduzam a novas perspectivas em relação à formação de professores, re-
pensando o passado e projetando um futuro com base no conhecimento 
pedagógico. Segundo Moraes (2016, p.19), “na formação de professores/as, 
é possível conhecer e analisar as possibilidades de intervenção pedagógica 
utilizando o potencial pedagógico das redes sociais digitais e viabilizar uma 
prática de ensino que favoreça a compreensão do conteúdo escolar”.

Mesmo com todas as orientações e proposições das formações presen-
tes na documentação escolar e nas diretrizes curriculares que contemplam o 
uso das tecnologias digitais como recurso metodológico, de certa forma, a 
maneira como cada escola lida com esse novo cenário depende da perspec-
tiva que seus profissionais têm do uso de tais dispositivos em sala de aula. 
Acerca dessa realidade, Fantin reflete que

parece que hoje um dos grandes desafios da escola e da formação diz 
respeito à finalidade da educação no sentido de enriquecer a vida de 
crianças e jovens com repertórios e recursos cognitivos, sociais, éticos, 
estéticos e culturais em consonância com os desafios de uma sociedade 
em constante transformação, profundamente marcada pela tecnologia. 
(FANTIN, 2012, p. 57).
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Nesse sentido, Nóvoa (1995, p. 26) orienta que “a formação de pro-
fessores precisa ser repensada e reestruturada como um todo, abrangendo as 
dimensões da formação inicial, da indução e da formação contínua”. Faz-se 
necessário pensar a formação de professores/as de uma maneira contínua, 
que abranja desde a formação inicial até a formação continuada, indepen-
dentemente de seu tempo de atuação como professor/a, pois o exercício 
cotidiano da docência exige constante atualização e acesso a conhecimentos 
que venham a contribuir e a somar à sua prática pedagógica, seja inicial ou 
continuada.

Face ao exposto, destaca-se a importância em organizar um projeto 
de formação docente que permita a reflexão sobre o uso das tecnologias no 
ambiente escolar para que, conforme Moraes (2016, p. 28), “a tecnologia 
passe a ser entendida como fortalecedora das práticas pedagógicas se tiver 
como objetivo uma aproximação com a arte, ocorrendo o contrário, quando 
reduzida a uma questão puramente instrumental”.

Reflexões e diálogos iniciais no Grupo de Estudos: o uso do celular em 
sala de aula

Durante a semana pedagógica de julho/2018, no Colégio Estadual 
Tancredo de Almeida Neves, em Foz do Iguaçu – Paraná, realizamos a divul-
gação e o convite para o grupo de estudos, a realizar-se na escola. Nesse dia, 
apresentamos a temática, bem como a proposta do grupo aos/às professores/
as presentes que demonstraram interesse. Também houve questionamentos 
sobre a possibilidade de participação de professores/as da rede municipal e 
de funcionários da escola, e a sugestão foi aceita, pois a contribuição de pro-
fissionais de outras instituições e redes de ensino seria relevante e substancial 
para os diálogos e troca de experiências.

Constatou-se, após o recebimento de 30 fichas de inscrição dos in-
teressados, um perfil diversificado de professores/as de variadas disciplinas 
e funcionários/as da escola e, no dia seguinte, o convite estendeu-se para 
os/as alunos/as do mesmo colégio, com retorno de 5 estudantes interessa-
dos em participar. Para melhor interagir e organizar os encontros do grupo, 
criaram-se canais de comunicação: um grupo de conversa, no whatsapp e 
um email coletivo na plataforma do gmail.com para postar e compartilhar o 
material do curso através do drive.
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O primeiro encontro aconteceu no dia 11/08/2018, uma manhã de 
sábado, e compareceram 24 participantes que, após a apresentação do curso 
pela coordenadora do projeto, também se apresentaram e relataram suas 
funções na escola e suas experiências com as mídias e as tecnologias digitais 
no dia-a-dia. Foram observados variados pontos de vista e opiniões sobre a 
temática: professores/as que se sentem desatualizados por não terem muita 
proximidade com as tecnologias, usando-as apenas em extrema necessida-
de; relatos de professores/as que se sentem desconfortáveis em casa, pois os 
filhos não dispensam o smartphone nem durante as refeições; o relato de 
uma funcionária da escola que se posicionou contrária ao uso e introdução 
das tecnologias no ambiente escolar, inclusive disse não usar e preferir o 
mais simples aparelho de celular. Outra participante afirmou que a temática 
proposta pelo curso despertou sua curiosidade e necessidade em aprender 
mais e saber como pode melhorar sua prática utilizando tais recursos com 
orientação e conhecimento. Na mesma perspectiva, uma participante, co-
ordenadora pedagógica do colégio, falou sobre precisar aprender para poder 
auxiliar alunos/as e professores/as a lidar com essa nova cultura que adentra 
nossas vidas.  Corroborando, Fantin afirma que 

a cultura digital é uma cultura em que a mídia pessoal, personal media, 
é a protagonista. Os celulares e as redes sociais, social network, ao lado 
de outras tecnologias, permitem que o leitor se torne cada vez mais 
autônomo, e graças a essa cultura, cada leitor pode se tornar também um 
autor. É nessa cultura que crianças, jovens e alunos da escola mergulham, 
pois esse é o seu meio ambiente. (FANTIN, 2012, p. 98).

Na sequência, outra professora, esta da disciplina de Filosofia, aponta 
a dualidade que a mídia nos apresenta: ser “atrativa e perigosa” ao mesmo 
tempo. Ela diz se sentir insegura ao pesquisar e procurar material para suas 
aulas e sobre a forma como os estudantes utilizam a internet, e que tais pro-
blemáticas precisam ser refletidas e debatidas na escola. Moran (2013) faz 
um alerta quanto a esta dualidade relacionada ao ambiente escolar.

Diante de tantas possibilidades de busca, a própria navegação torna-se 
mais sedutora do que o necessário trabalho de interpretação. É mais 
atraente navegar, descobrir coisas novas, do que analisá-las, compará-
-las, separando o que é essencial do acidental, hierarquizando ideias, 
assinalando coincidências e divergências. (MORAN, 2013, p. 57).
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Também nesse primeiro encontro, observou-se, pela participação do 
grupo e dos comentários sobre suas expectativas e experiências, que a temá-
tica desperta interesse e a proposta metodológica da pesquisa-ação sugere 
um ambiente de produção coletiva, de troca de conhecimentos que valo-
riza o diálogo, a cooperação e a crítica. O debate inicial foi sobre o tem-
po da escola e as aprendizagens prévias dos/as alunos/as, e sobre como os/
as professores/as lidam com as situações em torno das tecnologias digitais, 
principalmente a internet e as redes sociais. Os estudos e debates fluíram 
de forma muito favoráveis porque, além de educadores, participam alunos/
as, que comentam e compartilham suas impressões sobre a temática e suas 
experiências escolares. 

O segundo encontro aconteceu no dia 25/08/2018 e se iniciou com 
o vídeo: A importância da Tecnologia na Educação, abordando a evolução das 
tecnologias e destacando sua utilização no ambiente escolar como suporte 
pedagógico. Como embasamento teórico estudou-se o texto Internet: novos 
valores e novos comportamentos, do livro: A leitura nos Oceanos da Internet, 
obra citada no referencial deste artigo, que introduziu a discussão sobre a 
cultura digital gerada pelo uso das tecnologias, principalmente pelas crian-
ças, e as relações estabelecidas através do contato com a internet. “As crianças 
têm utilizado a Internet para brincar, para aprender e principalmente para se 
comunicar e formar relacionamentos, incluindo, nesse processo interativo, 
o desenvolvimento diferenciado de sua cognição, inteligência, raciocínio, 
criatividade e personalidade” (SILVA, 2008 p. 46).  

Para Silva (2008), a internet possibilita ao jovem novas formas de 
perceber a realidade social ao se conectar e receber informações, amplian-
do suas potencialidades de aprendizado e “é fundamental reconhecer que 
o computador se tornou um novo ambiente cognitivo”. O mesmo autor 
explica que o contato e/ou utilização da internet pelos jovens oportuniza o 
desenvolvimento de habilidades de “investigação e seleção do que lhes é ofe-
recido, tais como orientação espacial, coordenação motora-visual e a percep-
ção sensorial”. Ainda sobre as complexidades do processo de aquisição do 
conhecimento através do uso da internet, o pesquisador afirma o seguinte:

é preciso reiterar que ela tem como uma de suas características a 
possibilidade de diminuir as diferenças historicamente estabelecidas 
entre diversão e educação. A interatividade do meio virtual leva ao 
questionamento de posturas metodológicas tradicionais frequentemente 
mascaradas pelo uso de tecnologias em sala de aula. (SILVA, 2008, p. 48).
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Durante o debate um dos participantes destacou a falta de preparo 
dos jovens em utilizar a internet para estudar ou aprender, disse ainda que 
os/as alunos/as se distraem com facilidade durante as explicações dos con-
teúdos das aulas e que, devido ao grande número de informações e recursos 
disponíveis na rede, facilmente aconteceria o mesmo utilizando o celular na 
sala de aula. Outro/aprofessor/a do grupo faz uma crítica ao texto debati-
do, afirmando que os/as alunos/as gostam de utilizar as tecnologias digitais, 
principalmente o smartphone, para seu entretenimento (jogos, músicas, re-
des sociais etc.), e que a utilização durante as aulas, constantemente, gera 
desconforto e conflito, pois precisa chamar a atenção e até mesmo solicitar 
a entrega do aparelho. 

Com estes relatos, é possível perceber que há muitas dúvidas entre 
os/as professores/as sobre a melhor forma de lidar com as novas tecnolo-
gias dentro da sala de aula, principalmente o celular. Alguns/umas adotam 
como método a proibição pura e simples dos celulares em sala de aula, por 
exemplo, enquanto outros/as argumentam que é melhor aproveitar essas 
tecnologias para estimular o aprendizado dos alunos. Nesse sentido, Mo-
ran (2013, p. 31) defende que, ao aceitar as tecnologias como ferramenta 
metodológica de produção de conhecimento, “a escola pode transformar-se 
em um conjunto de espaços ricos de aprendizagem significativa, presenciais 
e digitais, que motivem os alunos a aprender, a pesquisar o tempo todo, a 
serem proativos, a saber tomar iniciativa e interagir”, enfim, a fazerem parte 
do processo de ensino.

Ao tratar da formação de professores/as e mídia-educação, Fantin 
(2012, p. 64) enfatiza a necessidade da criação e do desenvolvimento da 
competência midiática “que envolva a apreciação, a recepção e a produção 
responsável”, auxiliares na construção de atitudes críticas “em relação aos 
modos de ver, navegar, produzir e interagir com as mídias e as tecnologias”. 
A autora destaca que a formação deve dialogar com a realidade da escola e 
que a cultura digital está produzindo novas formas de interação que preci-
sam ser problematizadas nos currículos de formação de professores. 

Em princípio, percebe-se que para fazer parte da vida escolar, as tec-
nologias digitais, neste caso, os celulares/smartphones, precisam ser utiliza-
dos de forma correta, e a formação e atualização dos/das docentes é necessá-
ria para que tais tecnologias não sejam vistas apenas como um acessório ou 
aparato marginal. Nesse sentido, Brito e Purificação afirmam que 
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tornam-se primordiais a formação e transformação do professor, que deve 
estar aberto às mudanças, aos novos paradigmas, os quais o obrigarão a 
aceitar as diversidades, as exigências impostas por uma sociedade que 
se comunica através de um universo cultural cada vez mais amplo e 
tecnológico.(BRITO; PURIFICAÇÃO, 2008, p. 29).

No terceiro encontro do grupo de estudos, ocorrido no dia 
01/09/2018, o assunto da utilização do celular em sala de aula foi retoma-
do, devido a um fato relatado pela professora de Filosofia. Segundo a par-
ticipante, uma das turmas em que leciona criou um grupo no aplicativo de 
conversas whatsapp e adicionou os professores da turma; mas o que causou 
sua “surpresa” foi que estavam utilizando a ferramenta apenas para conversas 
relativas à escola, às disciplinas e ainda para comunicar suas faltas quando 
fosse preciso. Durante esta conversa, surgiram comentários positivos em re-
lação ao uso do celular. 

Sobre os/as professores/as assumirem o uso das mídias móveis como 
ferramenta pedagógica, Machado (2012, p. 2) cita algumas possibilidades 
de trabalho com o celular em sala de aula,como “criação de banco de ima-
gens, gravação de vídeos e documentários, envio de mensagens sobre dúvi-
das e avaliações, utilização de agendas e aplicativos para organização da vida 
escolar, entre outras”. 

Outra participante, esta professora de Educação Física, comentou que 
após as reflexões desencadeadas no encontro passado, ela resolveu experimen-
tar a “novidade” e solicitou que os/as alunos/as do 9º ano do Ensino Funda-
mental utilizassem o aparelho de celular em busca de vídeos para uma pes-
quisa sobre o conteúdo da aula: a capoeira. Muitos sentaram com um colega 
porque não tinham acesso à internet no seu aparelho para realizar a atividade. 
A docente finalizou dizendo que a aula foi muito produtiva, pois os alunos 
estavam motivados, participaram e demonstram interesse pelo conteúdo.

Segundo este escopo, Brito e Purificação destacam que

a internet veio para mexer com os paradigmas educacionais, em que não 
cabem mais arbitrariedade de opiniões, linearidade de pensamento, um 
único caminho a ser trilhado. Recorrer a uma nova forma de integrar 
a internet no processo de comunicação com nosso aluno, buscando a 
formação de um sujeito para um mundo em transformação, no mínimo 
é possibilitar a visão de uma realidade em que as informações chegam sob 
diferentes óticas, e cabe ao professor a análise junto com seu aluno de um 
descortinar de “verdades”. (BRITO; PURIFICAÇÃO, 2008, p. 108).
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Durante os debates sobre o uso do celular, um dos alunos participan-
tes relatou sobre como utiliza a internet e o aparelho celular: para estudar, 
fazer pesquisas em sites de buscas, preferindo textos de sites de conteúdos 
educativos que são mais confiáveis; para interagir e se comunicar, através 
das redes sociais e aplicativos de conversa; e para divertimento, jogando ou 
ouvindo músicas. Nas palavras de Castells (2003), a internet tem um efeito 
positivo sobre a interação social e tende a aumentar a exposição a outras 
fontes de informação. 

Outro estudante comentou sobre os atritos que presencia na sua sala 
de aula quando o/a professor/a proíbe o uso dos aparelhos celulares, quando 
os encaminha para a coordenação pedagógica para serem advertidos por 
utilizarem fones de ouvidos e, principalmente, quando querem fotografar 
o conteúdo do quadro e são coibidos. Tais relatos evidenciam que os jovens 
chegam à escola contando com inúmeras fontes de informação e variados 
ambientes para aprender, visto que a internet ampliou as possibilidades de 
comunicação entre os usuários que estão conectados nos mais diversos lu-
gares do planeta e possibilita o surgimento de novas formas de transferência 
de informações e de compartilhamento.

Apenas para evidenciar o crescente acesso à internet e à utilização do 
celular, vale destacar que no 4º trimestre de 2017, o IBGE divulgou uma 
pesquisa sobre o Acesso à Internet e à televisão e posse de telefone móvel celular 
para uso pessoal, pesquisa do tipo PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios). Segundo a pesquisa, 63.6% dos lares brasileiros 
têm acesso à internet, sendo que a grande maioria usa o smartphone para 
se conectar (60.3%). Já 40.1% utilizam o computador, sendo que outros 
12.1% usam tablets, 7.7% a TV e 0.8% outro equipamento, conforme o 
gráfico abaixo:
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Fonte: http://t.tudocdn.net/303581?w=1000&fit=clip

A pesquisa também revelou que a região sudeste concentra o maior 
percentual de domicílios com acesso à internet (71.7%), enquanto a região 
norte registrou o menor percentual de domicílios com acesso via compu-
tador (20.9%). Já a região nordeste tem o menor percentual de acesso à 
internet via smartphones (48.1%).

Como evidenciado nos relatos e confirmado pela pesquisa do IBGE, 
as tecnologias estão cada vez mais próximas do/a professor/a e do/a aluno/a 
e precisam ser exploradas pela escola. Isso significa que utilizando o celular, 
mediados/as pelo/a professor/a, os/as alunos/as constroem caminhos para 
o aprendizado, buscando conhecimento e atuando como participantes do 
processo de aprendizagem. Além disso, a internet concede acesso a mídias 
sofisticadas que permitem interatividade com programas, interação com ou-
tros internautas e acesso à informação e entretenimento, tudo na palma da 
mão e sem limites de tempo e espaço. Segundo Moran (2013), a internet é 
uma mídia que facilita a motivação dos alunos, pela novidade e pelas possi-
bilidades inesgotáveis de pesquisa que oferecem.

Nesse sentido, é possível perceber que a participação dos/as alunos/as 
foi fundamental e bem recebida pelos/as docentes, uma vez que é para eles/
as, segundo os/as participantes, que se busca melhorar a prática e ouvi-los/as 
é a melhor forma de entendê-los/as. Moran (2013, p.13) aponta para a parti-

http://t.tudocdn.net/303581?w=1000&fit=clip
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cipação ativa dos alunos: “se os alunos fizerem pontes entre o que aprendem 
intelectualmente e as situações reais, experimentais e profissionais ligadas 
aos estudos, a aprendizagem será mais significativa, viva e enriquecedora”.  

Os debates destes primeiros encontros sobre o uso do celular em sala 
de aula resultaram em reflexões sobre como as tecnologias digitais podem se 
constituir, pela vivência, em um aparato pedagógico e/ou material de apoio 
que potencializa o processo de ensino e aprendizagem em sala de aula, com 
repercussão nos espaços escolares e minimizando os conflitos.  

Os depoimentos apresentados indicam que os/as participantes se tor-
naram mais reflexivos em relação à própria prática pedagógica e também 
mais flexíveis em relação ao uso do celular/smartphone em sala de aula. 

Grande parte das leituras propostas nos encontros do grupo são pro-
duções críticas e contextualizadas de autores como Castells (2003), Brito 
e Purificação (2008), Moran (2013), Fantin (2012), Moraes (2016), entre 
outros, fundamentais ao debate de como a tecnologia pode ser mais que 
uma mera ferramenta, mas um artefato de cultura, que auxilia na prática pe-
dagógica e na produção do conhecimento, aproximando diferentes saberes 
de alunos/as e professores/as para além do conflito, na direção da construção 
de práticas coletivas e solidárias.

Percebe-se, e as leituras teóricas auxiliam nessa percepção, que os 
processos midiáticos têm modificado de forma visível nossa sociedade, pro-
duzindo diferentes formas de interação entre os indivíduos, mudanças com-
portamentais e culturais e, consequentemente, inovações nos modelos de 
ensino e de aprendizagem. 

A escola, assim como outros contextos do mundo contemporâneo, 
sente os reflexos da cultura digital e estudar a mídia e as tecnologias di-
gitais, presentes neste contexto, com os sujeitos que as experimentam, é 
fundamental para pensar práticas de análises e, principalmente, repensar 
novos paradigmas, permitindo às pessoas outro tipo de posicionamento, de 
referenciais necessários para a compreensão da realidade e da possibilidade 
de intervenção através da prática pedagógica. 

Espera-se que no decorrer do curso, os diálogos e reflexões propostos 
possam instigar novas trilhas e construções pedagógicas que nos aproximem 
de uma vida cultural mais rica e significativa na formação dos/as estudantes.
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Considerações Finais

O estudo apresentado aqui, nos limites de um artigo científico, teve 
como objetivo demonstrar o caminho e a tessitura da pesquisa de mestra-
do, cujo fenômeno é a investigação da ação pedagógica de professores e 
professoras com o uso das mídias. Para isto, organizamos um projeto de 
extensão, inédito, pois os/as participantes foram professores/as, alunos/as e 
funcionários/as da escola. Essa interlocução rendeu frutos e debates acerca 
do cotidiano da escola e das práticas em relação às mídias.

Nos primeiros encontros já realizados observou-se, pela participação 
do grupo e dos comentários sobre suas expectativas e experiências, que a te-
mática desperta interesse e a proposta metodológica da pesquisa-ação sugere 
um ambiente de produção coletiva, de troca de conhecimentos que valoriza 
o diálogo e a crítica.

A intervenção foi possível pela proximidade com os sujeitos da pes-
quisa, uma vez que já havia a atuação da pesquisadora como formadora 
de professores naquele contexto, através do órgão estadual que coordena 
aquelas instituições escolares, dentre outras. Como já afirmamos, após a 
exploração do material já coletado com a aplicação dos questionários em 
outras formações, sentimos a necessidade de nos colocar como elemento 
de intervenção, buscando a reflexão docente e a sua apropriação quanto às 
habilidades para uso dos dispositivos digitais, neste caso, o celular, que po-
dem servir aos propósitos pedagógicos no contexto de sala de aula. Durante 
essa fase, foi feita a coleta de falas e relatos dos/as docentes nas plataformas 
digitais que utilizamos durante a formação. 

Assim, buscamos encontrar nos relatos e falas dos sujeitos a com-
preensão sobre quais fatores contribuem para a utilização dos dispositivos 
digitais em ferramentas pedagógicas integradas ao cotidiano das salas de 
aula, vindo a contribuir para experiências exitosas nesses contextos. Embora 
compreendamos que nem sempre os escritos serão fidedignos aos aconteci-
mentos em sala de aula, pensamos que as interpretações que fazem dessas 
experiências trazem muito dos sentimentos e sentidos que o/a próprio/a 
docente incorpora às suas ações e, justamente por isso, implicam nos resul-
tados obtidos junto ao corpo discente.

Dessa maneira, é importante que a formação de professores incorpore 
discussões sobre o uso dessas tecnologias no contexto educacional, tendo 
em vista a preparação de profissionais mais conscientes. O uso do celular é, 
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em particular, uma questão que ainda apresenta dificuldades diversas, que 
devem ser discutidas. A proibição do uso desses dispositivos em sala de aula 
pode nem mesmo impedir a ocorrência de problemas, pois os alunos dri-
blam, muitas vezes, as restrições. Trata-se de uma questão ampla, que requer 
bom senso e diálogo, mesmo que seja apenas para justificar os motivos da 
proibição.

Considera-se o artigo relevante para os sujeitos envolvidos no proces-
so educativo, tendo em vista que situa a tecnologia digital como importante 
instrumento pedagógico, interpretando seus usos, suas formas de produção 
e transformação da cultura. Enfim, analisa como aproveitar smartphones e 
outros dispositivos tecnológicos, presentes na escola, para favorecer o envol-
vimento dos/as estudantes e contribuir para a promoção do conhecimento, 
bem como aproximar o diálogo entre alunos/as e professores/as em um am-
biente digital e real de alteridade.
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Resumo
Este artigo tem como objetivo apresentar uma proposta de intervenção de ensino com 
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Introdução

O conteúdo de funções é importante para o desenvolvimento do 
pensamento algébrico. Trata-se de um dos principais assuntos do bloco de 
conteúdos grandezas e medidas, presente nos Parâmetros Curriculares Na-
cionais – PCN (BRASIL, 1998), e reforçado pela Base Nacional Comum 
Curricular – BNCC (BRASIL, 2017, 2018).

Muitos alunos têm concluído o Ensino Médio sem possuir um do-
mínio consistente da noção de função, em especial, a função quadrática, e 
acabam por chegar ao Ensino Superior sem terem o domínio do conteúdo 
e habilidades suficientes para resolver problemas relacionados a esse tema. 
Essa dificuldade na aquisição dos conhecimentos e da compressão do con-
ceito de função é tema de pesquisas que visam compreender a causa das 
dificuldades na aprendizagem e propor possibilidades de superação. Dessa 
forma, o presente estudo procura propor um caminho que possa de certa 
forma contribuir para a construção dos conhecimentos referentes à função 
quadrática.

A importância deste tema instiga refletir sobre como o conceito de 
função quadrática está sendo ensinado a partir do 9º ano do Ensino Funda-
mental, já que não se trata de um assunto exclusivo do Ensino Médio, pois 
ao verificar o fraco desempenho dos estudantes nas questões que envolviam 
este conceito no SAEB, (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica) 
e no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), constata-se a afirmação.

Dessa forma, este artigo tem o objetivo de apresentar uma proposta 
de intervenção de ensino com o auxílio do software Geogebra para a apren-
dizagem de função quadrática no 9º ano do Ensino Fundamental. O intuito 
é mostrar possibilidades de ensino do conteúdo de maneira dinâmica, e que 
possa auxiliar na aprendizagem de função quadrática.

Os registros de representação semiótica

Diante da constante transformação científica e tecnológica, é neces-
sário que os estudantes tenham uma formação matemática cada vez mais 
sólida, uma vez que os ambientes, principalmente os de trabalho, vêm se 
tornando cada vez mais informatizado.

De acordo com Duval (2011), o objetivo do ensino da Matemática 
é contribuir para o desenvolvimento geral de suas capacidades de raciocí-
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nio, de análise e de visualização. Para esse autor a originalidade de uma 
abordagem cognitiva não está em partir dos erros para tentar determinar 
as concepções dos alunos, e da origem de suas dificuldades nos campos da 
Matemática, mas sim, em procurar descrever inicialmente o funcionamen-
to cognitivo que possibilite ao aluno compreender, efetuar e controlar ele 
próprio a diversidade dos processos matemáticos que lhe são propostos em 
situações de ensino.

Duval (2011) afirma que a diferença entre a atividade cognitiva re-
querida pela Matemática e aquela requerida em outros domínios do conhe-
cimento tais como, Astronomia, Biologia etc., não deve ser procurada nos 
conceitos. Para ele, todo domínio de conhecimento desenvolve um contin-
gente de conceitos mais ou menos complexo.

O autor ressalta a importância das representações semióticas na evo-
lução do conhecimento matemático que depende do sistema de represen-
tação utilizado, destacando as possibilidades do tratamento matemático, 
dentre elas as operações com o cálculo. O termo registro de representação, 
utilizado por Duval em sua teoria, refere-se aos diferentes tipos de repre-
sentações semióticas mobilizáveis no funcionamento matemático. Duval 
(2003) apresenta quatro tipos de registros distintos, conforme fig. 1.

Figura 1 - Classificação dos diferentes registros mobilizáveis no funcio-
namento matemático.

Fonte: Duval (2003, p. 14).
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Dessa forma, um registro de representação pode dar origem a outros 
registros de representações, por exemplo, considerando o registro algébrico 
de uma função quadrática f(x) = x2 + x - 2, este pode dar origem a outro 
registro de representação: o gráfico no plano cartesiano (figura 2).

Figura 2 - Gráfico da função f(x).

Registro algébrico Registro gráfico da função f(x)

f(x) = x2 + x – 2

Fonte: Os autores (2019).

Para Duval (2003), a originalidade da atividade matemática está na 
mobilização de ao menos dois registros de representação ao mesmo tempo, 
passando de um registro para o outro, e isso leva à conjectura de que a 
compreensão em Matemática se dá a partir do domínio de pelo menos dois 
registros de representação semiótica.

O autor afirma que existe uma diferença chave para analisar a ativi-
dade matemática em uma perspectiva de aprendizagem e que existem dois 
tipos de transformações de representações semióticas radicalmente diferen-
tes: os tratamentos e as conversões. Enquanto os tratamentos consistem em 
transformações de representações dentro de um mesmo registro, as con-
versões são transformações de representações que consistem em mudar de 
registro conservando o mesmo objeto denotado.

Um exemplo de um tratamento ocorre na resolução de uma equação, 
já uma conversão seria passar da escrita algébrica da equação para a sua re-
presentação gráfica. Duval (1988) diz que as conversões são as formas mais 
simples de tratamento, considerando a conversão como uma associação pre-
estabelecida entre nomes e figuras, dessa forma reduzindo-a a uma codifica-
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ção. Por exemplo, passar de uma expressão em português, como o conjunto 
dos pontos cuja ordenada é maior do que a abscissa, a escrita simbólica, x > 
y, isto seria algo pontual.

Segundo o autor, a regra de codificação permite apenas uma leitura 
pontual das representações gráficas, não permite uma apreensão global e 
qualitativa. O autor afirma que essa apreensão é necessária para extrapolar, 
interpolar ou para utilizar os gráficos para fins de controle relacionados ao 
tratamento algébrico, ou seja, quando por meio da representação gráfica é 
possível explorar diversas propriedades que vão além do traçado do gráfico, 
por exemplo, a relação entre o coeficiente a e a concavidade da parábola. A 
seguir, na figura 3, Duval (2003) faz um esquema da organização semiótica 
e do funcionamento das representações gráficas, sugerindo um possível ca-
minho para se alcançar a apreensão global do objeto matemático em estudo.

Figura 3 - Esquema de organização semiótica e do funcionamento das 
representações gráficas.

Fonte: Duval (2003, p. 18).

De acordo com Duval (2003, p. 18):

Essa organização permite três tipos de tratamentos (isto é, operações 
internas aos gráficos) e dois tipos de conversão com o registro simbólico. 
As ligações entre A e A’ permitem também uma leitura pontal dos 
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gráficos. Somente a coordenação B permite uma apreensão global 
qualitativa.

Duval (1988) afirma que o fracasso e os bloqueios dos alunos na 
aprendizagem, aumentam consideravelmente cada vez que uma mudança 
de registro é necessária ou que a mobilização de dois registros de represen-
tação é requerida. “A originalidade da atividade está na mobilização simul-
tânea de ao menos dois registros de representação ao mesmo tempo, ou 
na possibilidade de trocar o todo momento de registro de representação” 
(DUVAL, 2003, p. 14).

Dessa forma, o autor menciona que a compreensão em Matemática 
implica a capacidade de mudar de registro, e mais, não se deve jamais con-
fundir o objeto e sua representação, já que o acesso aos objetos matemáticos 
passa necessariamente por representações semióticas.

Pode-se então concluir que a compreensão em Matemática está em 
manipular dois registros ao mesmo tempo, passando de um para o outro, 
mudando o tratamento, mas também sabendo explicar as propriedades do 
objeto.

O uso das tecnologias na sala de aula

Pesquisadores em Educação Matemática têm buscado meios que fa-
voreçam o ensino e a aprendizagem, e as Tecnologias de Comunicação e In-
formação (TIC) têm sido um dos temas que promovem diversas discussões 
e motivam várias pesquisas na área.

De acordo com Lemos (2013), o uso das Tecnologias da Comunica-
ção e Informação é fortemente indicado na literatura especializada, como re-
curso didático para promover aulas inovadoras. Dessa forma, a promoção de 
aulas de Matemática mais interessantes, com o uso das TIC, vem ganhando 
destaque, surgindo como recurso didático que auxilia o professor em suas 
aulas e facilita a compreensão do estudante. Diante disso, surge então uma 
inquietação: Será que os professores possuem uma formação que lhes per-
mita a utilização de meios tecnológicos como o computador, enquanto um 
recurso didático?

Segundo Borba e Penteado (2007), alguns professores procuram ca-
minhar em uma zona de conforto onde quase tudo é conhecido, previsível e 
controlável. Muitos reconhecem que a forma como estão atuando não favo-
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rece a aprendizagem, e mantém o discurso dizendo que gostariam que fosse 
diferente, embora não façam esforços para mudar aquilo que não os agrada. 
Dessa forma, permanecem nesta zona e não procuram caminhos que possam 
gerar incertezas e imprevisibilidades, não avançando para a chamada zona 
de risco, na qual seria preciso avaliar constantemente as consequências de 
suas ações, exigindo de cada professor, mais estudos e formação continuada.

De acordo com Borba e Penteado (2007), ao realizar atividades em 
ambientes informatizados, além de trazer a visualização para o centro da 
aprendizagem matemática, enfatiza-se a experimentação. As novas mídias, 
como computadores com software gráficos e calculadora gráfica, permitem 
aos estudantes essa experimentação.

Dessa forma, ao passo que as construções são feitas pelo software, so-
bre algum tema proposto pelo professor, surgem também conjecturas locais, 
levantadas em sala de aula, e estas devem ser debatidas. Com isso, podemos 
dizer que as conjecturas são frutos do enfoque experimental com tecnolo-
gias e surgem a partir da investigação com as calculadoras e computadores 
equipados com softwares.

A interlocução entre Matemática e tecnologia é necessária. É im-
portante promover a construção de um pensamento crítico, reflexivo, de 
forma que os estudantes se apropriem dos conceitos matemáticos, se posi-
cionem perante os resultados encontrados e reflitam sobre o que fizeram. 
O uso de recursos alternativos que busquem uma melhora no ensino de 
Matemática constitui um meio a ser utilizado para obter bons resultados na 
aprendizagem.

Nesta proposta de intervenção, é sugerida a utilização do software 
Geogebra, criado e desenvolvido por Markus Hohenwater, professor e pes-
quisador da área de informática aplicada à Educação Matemática, da uni-
versidade de Salzburg, na Áustria. O Geogebra é um software gratuito de 
Matemática dinâmica, que possibilita trabalhar geometria, álgebra e cálculo. 
Este software foi escolhido por ser de fácil manipulação, pelo seu dinamis-
mo, e por ser gratuito. Como aplicativo de geometria dinâmica, o Geogebra 
oferece a possibilidade de construção de várias representações gráficas em 
um mesmo plano, algo praticamente impossível no ambiente papel e lápis. 
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Metodologia

Esta pesquisa é de cunho qualitativo, o que, segundo Creswell (2010), 
é um meio de explorar e de entender o significado que os indivíduos ou gru-
pos atribuem a um problema social ou humano. O processo de pesquisa en-
volve questões e procedimentos emergentes; coletar dados no ambiente dos 
participantes; analisar os dados indutivamente, indo de temas particulares 
para os gerais; e fazer interpretações dos significados dos dados. 

Este estudo tem a finalidade de elaborar e propor um conjunto de 
atividades, que compõem uma intervenção de ensino que posteriormente 
poderá ser aplicada em sala de aula. As atividades consistem no estudo da 
função quadrática com auxílio do software Geogebra, à luz da Teoria dos 
Registros de Representação de Raymond Duval. Mostra-se, a partir da dinâ-
mica do software Geogebra, a importância dos tratamentos e conversões no 
processo de compreensão do conteúdo das funções quadráticas, visando al-
cançar uma apreensão global e qualitativa do objeto matemático em estudo.

Esta intervenção de ensino consiste em uma proposta que poderá 
ser aplicada em sala de aula ou no laboratório de informática, ambos com 
a utilização de computadores e do software Geogebra. Com a finalidade de 
se estudar mais profundamente a função quadrática, em especial, suas re-
presentações gráficas, discutir-se-á a relação entre os coeficientes do registro 
algébrico de f(x) = ax2 + bx + c, com o formato da parábola que representa 
graficamente tal função.

Para introduzir atividades com o conteúdo das funções quadráticas 
será preciso que os estudantes já tenham certo nível de conhecimento acerca 
de alguns assuntos como função afim, equações do primeiro grau, e equa-
ções de segundo grau.

O foco desta proposta consiste no estudo de representações gráficas 
das funções quadráticas, bem como a variação dos coeficientes (a, b, c) no 
registro algébrico e sua implicação no registro gráfico, difíceis de fazer no 
ambiente papel e lápis. Os estudantes, com a orientação do professor, irão 
desenvolver dentro do ambiente computacional esta proposta, ampliando 
assim as discussões em torno da função quadrática. Além disso, temas como 
os registros de representação semiótica podem ser discutidos em sala de aula.

Com isso, espera-se que, ao ser aplicada em sala de aula, essa proposta 
possibilite aos estudantes uma melhor capacidade para ler e interpretar grá-
ficos com maior facilidade, além de reconhecer e extrair das representações 
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gráficas informações importantes quanto à natureza da função quadrática e 
como ela é representada.

Proposta de intervenção de ensino

Esta proposta de invenção de ensino consiste no estudo das funções 
quadráticas com auxílio do software Geogebra. Serão estudadas as funções 
quadráticas, cujas representações algébricas são do tipo: f(x) = ax2, com a ≠ 
0, aϵ R,  f(x) = ax2 + c, coma ≠ 0, a e cϵ R, f(x) = a(x - m)2  com a ≠ 0,  a, 
mϵ R e f(x) = ax2 +bx + c, com a ≠ 0, a, b e cϵ R. Em todos os casos os pa-
râmetros a , b e c pertencem aos reais, por definição e por estar  tratando de 
funções quadráticas, o parâmetro a é diferente de 0.

Nesta proposta, serão construídos os gráficos das respectivas funções, 
o estudo dos parâmetros a, b e c, identificando as raízes das funções; o vér-
tice da parábola; a orientação da concavidade da parábola; se há simetria 
na representação gráfica; e propondo a busca por generalizações a partir da 
análise dos gráficos.

Os estudos e as análises a partir do ambiente computacional irão 
facilitar as conclusões dos alunos acerca das implicações entre as unidades 
simbólicas significativas e as variáveis visuais, como apresenta Duval (1998) 
em sua teoria. Dentre essas variáveis visuais, podemos citar a orientação da 
parábola, que depende do sinal do coeficiente a; a variação da abertura da 
parábola, que também depende do valor associado ao parâmetro a; como 
também o reconhecimento das implicações geradas no registro gráfico das 
funções a partir da variação dos parâmetros b e c no registro algébrico.

Espera-se que a manipulação destas variáveis, através do ambiente 
computacional, possibilite aquilo que Duval (1998) chama de apreensão 
global do objeto matemático, alcançado através da mobilização das diferen-
tes formas de registro do mesmo objeto e investigando suas características.

Apresentação e discussão das atividades 

A primeira atividade corresponde ao estudo do parâmetro ‘‘a’’, que 
compõe a função quadrática. Nesta atividade os estudantes irão construir 
os gráficos de funções do tipo f(x) = ax2, com a ≠ 0, aϵ R, serão atribuídos 
valores reais ao parâmetro a, os gráficos serão construído num mesmo plano 
cartesiano para melhor visualização e análise do comportamento do gráfico 
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pela variação do parâmetro ‘‘a’’, e serão analisadas as raízes, a concavidade, 
a abertura da parábola.

Atividade 1

1. Em um mesmo par de eixos cartesianos desenhe, utilizando o  
Geogebra, o gráfico das seguintes funções:

a)  f1(x) = x2

b) f2 (x) = 2x2

c) f3(x) = 5x2

d) f4 (x) =  x2

e) f5 (x) =x2

f) f6 (x) = - 5x2

g) f7 (x) = - 2x2

h) f8 (x) = - x2

i) f9 (x) = -  x2

j) f10 (x) = - x2

2. Análise dos gráficos:

a) O que se pode concluir quando o coeficiente “a’’ é maior do que 
zero? E quando ele é menor do que zero?

b) Existe algum ponto em comum em todos os gráficos? Qual seria?
c) O que se pode concluir a respeito do valor absoluto do parâmetro 

a, quanto à abertura da parábola?
d) Utilizando o comando controle deslizante, insira no campo de 

entrada do Geogebra a representação algébrica da função quadrática g(x) = 
a*(x^2), e selecione a opção criar controle deslizante para a.

Em seguida clique com o botão direito do mouse no ícone, , 
referente ao parâmetro a, e selecione a opção animar. Observe o que irá 
acontecer com a representação gráfica da função g(x) à medida que o pa-
râmetro assume diferentes valores, observe a orientação da parábola, e veja 
o que acontece com a abertura da parábola à medida que o valor absoluto 
do parâmetro a aumenta (figura 4). O que se pode concluir diante dessas 
diferentes representações a partir da variação do parâmetro a?
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Figura 4 - Representação das funções da primeira atividade

Fonte: Os autores (2019).

A partir das construções e posterior análises das atividades, feitas pe-
los estudantes juntamente com o professor, pode-se chegar a algumas con-
clusões acerca do que foi estudado.  Como se tratam de funções do tipo ax2, 
todas elas vão apresentar as mesmas raízes – neste caso será 0, sendo o ponto 
(0, 0) comum para todas as funções.

• Quando a > 0, a concavidade está voltada para cima; 
• Quando a < 0, a concavidade está voltada para baixo;
• Todas as parábolas têm o mesmo vértice (0, 0) e o mesmo eixo x = 0;
• Quanto menor o valor absoluto de a, maior será a abertura da parábola;
• Quanto maior o valor absoluto de a, menor será a abertura da parábola;
• Os gráficos das funções quadráticas f(x) = ax2 e g(x) = a’x2, em que a e a’ são 

números simétricos em relação ao eixo x.
A segunda atividade refere-se ao estudo da função quadrática, com 

representação algébrica do tipo f(x) = ax2 + c, com a ≠ 0, a, cϵ R. Nesta 
atividade é estudada a variação da parábola a partir do parâmetro ‘‘c’’, em 
que são identificados os vértices, a concavidade e as raízes. Nessas atividades 
são construídos gráficos em uma janela do Geogebra. Com isso, ao final das 
construções será possível chegar a uma generalização a respeito da represen-
tação algébrica das funções.
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- Atividade 2

1. Em um mesmo plano cartesiano, construa os gráficos das funções 
das seguintes representações algébricas.

a) f1(x) = - x2

b) f3(x) = - x2 – 1
c) f2(x) = - x2 + 1
d) f4(x) = - x2 – 2
e) f5(x) = - x2 + 2

2. O que acontece com a função inicial f1(x) = - x2 quando se soma ou 
se subtrai um valor inteiro a ela para obter uma nova função?

3. Quais as coordenadas do vértice de cada função? O que se pode 
concluir acerca do coeficiente ‘‘c’’ na determinação do vértice da parábola 
nesse tipo de função?

4. Novamente, usa-se o comando controle deslizante para visualizar 
a translação horizontal da representação gráfica da função quadrática g(x) = 
-x^2 + c, digitando no campo de entrada a função g(x), e confirmando em 
criar controle deslizante para c.  Observa-se o que acontece com a represen-
tação gráfica da parábola à medida que o parâmetro c varia (figura 5).

Figura 5 - Gráficos das funções da segunda atividade

Fonte: Os autores (2019).
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Nesta situação, os alunos estarão construindo os gráficos no Geo-
gebra, determinando suas raízes, os vértices das parábolas e analisando a 
concavidade das parábolas. Como o vértice de uma parábola coincide com 
o valor de máximo ou de mínimo de uma função quadrática, e ele é do tipo 
(x, y), em que x é a abscissa e y é a ordenada, nesta situação os estudantes 
irão identificar no gráfico os possíveis pontos máximos de cada função, uti-
lizando o ambiente papel e lápis para calcular as coordenadas a partir dos 
conhecimentos adquiridos em aulas anteriores, e depois comparar os resul-
tados. Há situações em que algumas funções não têm raízes reais, com isso o 
comando do Geogebra irá indicar indefinido quanto a essas raízes.

As funções f1; f2; f3; f4; f5 apresentam seus respectivos pontos Máximos 
nesta ordem: (0,0); (0, 1); (0, -1); (0, -2); (0, 2). Pode-se observar que as 
funções f3 e f4 não possuem raízes reais, pois a parábola não intercepta o 
eixo em nenhum ponto. Outro fator importante é a orientação da parábo-
la. Observa-se que todas elas estão voltadas para baixo, o que indica que o 
coeficiente é a < 0.

A análise dos gráficos permite aos estudantes chegar a conclusões im-
portantes quanto aos pontos máximo ou mínimo, partindo da análise do 
parâmetro ‘‘c’’. Ainda, tomando como base a função f1, podem-se comparar 
todos os pontos máximos das funções em estudo e buscar uma generalização 
tanto para a > 0 quanto para a < 0.

Observa-se que o gráfico de f(x) = ax2 + c é congruente ao gráfico de 
f(x) = ax2, porém sua posição é, em valores absolutos, k unidades acima ou 
abaixo. Conforme k seja positivo ou negativo, a parábola sofre uma trans-
lação vertical em relação ao eixo y, quando há variação do parâmetro c. A 
parábola intercepta o eixo y no ponto (0, c). Neste caso, com a < 0, o ponto 
máximo de f(x) = ax2+ c  é (0, c).

A terceira atividade refere-se ao estudo e construção das funções qua-
dráticas do tipo f(x) = a(x - m)2, com a ≠ 0, e a , mϵ  R. Eles identificarão 
os vértices, as raízes, a concavidade da parábola, e discutirão a simetria da 
parábola em relação à reta x = m.

Atividade 3

1. Em um mesmo plano cartesiano, construa no Geogebra o seguinte 
gráfico das funções:
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a) f1(x) = x2

b) f2(x) = (x + 2)2

c) f3(x) = (x – 2)2

d) f4(x) = (x - 1)2

e) f5(x) = (x + 1)2

2. Compare os gráficos a partir da primeira função. O que acontece 
quando se soma ou se subtrai uma constante à variável independente?

3. O que se pode concluir, de maneira generalizada, a respeito dos 
vértices dessas parábolas?

4. Usando o comando controle deslizante para visualizar as variações 
nas representações, insira no campo de entrada a função h(x) = (x - m)^2, e 
confirme criar controle deslizante para m. (figuras 6 e 7).

Figura 6 - Gráficos das funções da terceira atividade

Fonte: Os autores (2019).



Polyphonía, v. 30/2, jul.-dez. 2019152

Figura 7 - Gráficos com eixo de simetria

Fonte: Os autores (2019).

A construção dos gráficos no Geogebra permite aos estudantes uma 
melhor visualização e uma análise mais detalhada, pois os gráficos estarão 
num mesmo plano. Como nos exercícios anteriores, as raízes, o vértice, a 
abertura da parábola, sua orientação, e posicionamento serão alvo de estudo 
nesta atividade.

Observa-se que os gráficos são todos congruentes. De modo geral o 
gráfico de f(x) = a(x - m)2  é congruente ao gráfico de g(x) = ax2, porém sua 
posição em valores absolutos é m unidades à direita ou à esquerda do gráfico 
de g(x) = ax2 , conforme m seja positivo ou negativo. Dessa forma, ao so-
mar ou subtrair a função g(x), o gráfico sofre uma translação horizontal em 
relação ao eixo x. Considerando a função f(x) = x2, observa-se que ao somar 
+ 2, ao fator x e elevar ao quadrado, se obtém f(x) = (x + 2)2, o gráfico de  
f(x) = x2 sofre uma translação horizontal à esquerda, variando assim a posi-
ção do vértice, que passa a ser (-2, 0).

Se a > 0, a concavidade da parábola está voltada para cima e ela tem 
um ponto mínimo (m, 0). Se a < 0, a concavidade é para baixo e a parábola 
tem um ponto máximo (m, 0). Isso ocorre por que essas equações têm raízes 
duplas iguais.

O gráfico da Figura 7 é simétrico em relação à reta x = m, e essa reta 
é o eixo da parábola. Observa-se que, ao considerar pontos equidistantes 
da origem, estes irão possuir mesma imagem pela função, logo a reta x = m 
divide a parábola em duas partes simétricas.
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Na quarta atividade, iremos trabalhar com a função quadrática na 
forma f(x)=ax2+bx + c, construindo gráficos, descobrindo o vértice, as raízes, 
a orientação da parábola e o discriminante da função.

Atividade 4

Dadas as funções quadráticas
 f(x) = x2 - 4x + 4; g(x) = x2 - 6x + 5; h(x) = -x2 - 4x – 6

a) Determinar no ambiente papel e lápis, as raízes, o discriminante e o vértice de 
cada uma das funções.
b) Esboçar o gráfico de cada uma com ajuda do software Geogebra (figura 8).
c) Em quantos pontos do eixo OX, o gráfico de cada uma das funções intersecta?
d) Quantas raízes reais têm as funções representadas em f, g e h? Qual a relação 
entre o discriminante e o número de raízes de uma função quadrática?

Figura 8 - Gráfico das funções da atividade 4

Fonte: Os autores (2019).

Nesta atividade temos duas funções com a parábola voltada para 
cima, e uma com parábola voltada para baixo. Cada uma delas tem caracte-
rísticas importantes: a função g intercepta o eixo x em dois pontos distintos. 
Esses pontos certamente são as raízes dessa função. Ao se obter o discrimi-
nante, observa-se que este é maior que zero. Logo, as raízes da função g são 
{0, 2}, seu discriminante ∆ = 16, e seu vértice é (3, -4).
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Já a função f não chega a interceptar o eixo x, mas toca em apenas 
um ponto. Este ponto então será a sua raiz {2}. Neste caso, f possui uma raiz 
dupla, se observamos seu discriminante, este é igual a zero. O vértice de f são 
os pontos (2, 0). Até agora, pode-se afirmar que, se o discriminante existe e é 
maior ou igual a zero, então a função possui raízes reais. Na função h, a pa-
rábola não toca no eixo x. Se o discriminante desta função for observado, é 
possível perceber que ele é menor que zero, e isto nos diz que ela não possui 
raiz real, por isso, a parábola não toca no eixo x.

Algumas reflexões e considerações

Este artigo teve como objetivo apresentar uma proposta de interven-
ção de ensino com o auxílio do software Geogebra para a aprendizagem de 
função quadrática no 9º ano do Ensino Fundamental. Ao longo da revisão 
de literatura, perceberam-se os esforços que vários pesquisadores, atuantes 
na área da Educação Matemática, tem feito para entender as dificuldades 
que muitos alunos apresentam em sala de aula acerca de diversos assuntos, 
dentre eles o de funções quadráticas. Os pesquisadores procuram compreen-
der as dificuldades e propor possíveis meios para que estas sejam superadas.

Pode-se perceber que o uso das Tecnologias da Comunicação e In-
formação em sala de aula pode se apresentar como aliado no processo de 
ensino e aprendizagem da Matemática, mas para isso é preciso um bom 
planejamento didático da aula a ser ministrada, formação profissional con-
tinuada e capacitação do professor para usar as tecnologias em sala de aula. 
Todas essas ações podem contribuir para que situações adversas não venham 
comprometer o andamento da aula. 

Propor um ensino de Matemática atrativo, que desperte a curiosida-
de, que prenda a atenção do estudante, que busque a investigação, a articu-
lação entre os conhecimentos e possibilite a experimentação, vem se tornan-
do cada vez mais difícil. Sair da zona de conforto não é fácil, principalmente 
para aqueles professores que concluíram suas licenciaturas há muito tempo, 
e que não acompanharam as mudanças, não buscaram capacitações ou for-
mação continuada. Todas essas situações são empecilhos que devem ser su-
perados para que se tenha um ensino mais eficiente e objetivo. 

Neste estudo inicial, pode-se observar que a utilização dos recursos tec-
nológicos pode ser proveitosa. Tais recursos, quando bem aplicados ao ensino 
de Matemática, com um bom planejamento, podem proporcionar uma apre-
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ensão global e qualitativa do objeto matemático em estudo. Este tipo de apre-
ensão, segundo Duval (1988), envolve a identificação das variáveis pertinentes 
e visuais que compõem as possíveis representações de cada objeto. A com-
preensão dessas variáveis constitui um passo importante no desenvolvimento 
cognitivo do estudante, no desenvolvimento do raciocínio matemático.

Cada questão que compõe esta proposta de intervenção tem por 
objetivo chegar a conclusões e generalizações de acordo com processo de 
investigação proposto em cada uma das atividades. Procuramos mostrar a 
importância dos registros de representação na apreensão do conhecimento 
matemático, mostrar que um objeto matemático pode ser representado de 
diferentes maneiras que preservam a natureza e características do objeto. 

Dessa forma, espera-se que a aplicação desta proposta de intervenção 
de ensino em sala de aula possa proporcionar uma significativa evolução no 
entendimento dos estudantes, no que se refere ao conteúdo de função. Nesse 
sentido, como perspectiva de continuidade deste estudo, pretende-se aplicar 
estas atividades com estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, e verificar 
a real eficácia desta proposta por meio de uma investigação qualitativa.
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Resumo
As novas tecnologias digitais modificam não só a visão de mundo de seus usuários, mas 
também as suas habilidades cognitivas, instaurando novas relações sociais e formas de 
aprender. Este trabalho é sobre a utilização de mídias sociais, especificamente as redes 
sociais, em favor do processo de ensino-aprendizagem, e sobre como o professor se vale 
destas ferramentas em sua prática pedagógica. Por se constituir um espaço de interação e 
compartilhamento de informações e conhecimentos entre diferentes usuários, as redes sociais 
vêm se tornando cada vez mais significativas na vida das pessoas e uma prática bastante 
comum na sociedade tecnológica. Partindo desses enunciados, definiu-se como objetivo geral 
investigar a utilização das redes sociais no processo de ensino-aprendizagem mais interativo e 
colaborativo. Para tanto, foram aplicados questionários com 45 alunos e realizada entrevista 
com uma professora de uma turma de ensino médio de uma escola particular de Imperatriz 
(MA). As possibilidades de ensino são multiplicadas quando se utilizam essas ferramentas 
digitais, e, com o estudo de caso, foi possível constatar a presença, a aceitação e o potencial 
da utilização das redes sociais no desenvolvimento de competências nos alunos.   
Palavras-chave: prática pedagógica; redes sociais; potencial interativo e colaborativo.  

The social media in the practice of the teacher

Abstract
New digital technologies change not only their users’ worldview, but also their cognitive 
skills, establishing new social relationships and ways of learning. This paper is about the use 
of social media, specifically social networks, in favor of the teaching-learning process and 
how the teacher uses these tools in his pedagogical practice. As a space for interaction and 
sharing of information and knowledge between different users, social networks are becoming 
increasingly significant in people’s lives and a very common practice in the technological 
society. Based on these statements, it was defined as a general objective to investigate the 
use of social networks in the more interactive and collaborative teaching-learning process. 
For this, questionnaires were applied with 45 students and an interview was conducted with 
a teacher from a high school class of a private school in Imperatriz (MA). The teaching 
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possibilities are multiplied when using these digital tools, and with the case study it was 
possible to verify the presence, acceptance and potential of the use of social networks in the 
development of students’ skills.
Keywords: pedagogical practice; social networks; interactive and collaborative potential.
______________________________________________________________________

Introdução

As tecnologias impõem aos sujeitos novos modos de lidar com a in-
formação e com o conhecimento. O contexto dinâmico e interativo em que 
vivemos com o advento das tecnologias desafia os docentes em sua prática 
pedagógica, requerendo planejamentos de situações didáticas de ensino-
-aprendizagem que desenvolvam novas habilidades nos alunos a partir dos 
recursos e ferramentas disponíveis, como celulares, computadores, e-books, 
blogs, fóruns virtuais, redes sociais, softwares, jogos digitais, YouTube, Goo-
gle Maps. 

Os professores precisam aprender a gerenciar as tecnologias digitais 
de informação e comunicação, pois ensinar com e para o uso crítico das 
tecnologias é função primordial da escola. Elas vêm conquistando cada vez 
mais espaço na sociedade e podem ser incorporadas no ambiente educacio-
nal, assumindo assim uma importante função como mediadoras de uma 
aprendizagem dinâmica (KENSKI, 2012; LORENZO, 2013).

Em vez de proibir o celular em sala de aula, por exemplo, os profes-
sores podem utilizá-lo para a comunicação, a navegação, a pesquisa, a filma-
gem e a fotografia, desde que haja planejamento e direcionamento. Para tan-
to, é necessário que os docentes reflitam sobre alguns recursos que podem 
ser utilizados na organização de situações didáticas voltadas para a interação 
e o compartilhamento de informações, visto que, por meio desses novos 
recursos, os alunos podem expandir e difundir suas linguagens e aprendi-
zagens, além de construir novos sentidos, nos quais possam reinventar seus 
papéis constantemente (LORENZO, 2013; LEKA, GRINKRAUT, 2014).           

Para Silva (2011, p. 31), utilização de ferramentas tecnológicas na 
educação, principalmente as redes sociais, segue diferentes finalidades, como 
“divulgar e compartilhar experiências, promover maior interação entre alu-
nos e professores, ampliar a divulgação de informações, propiciar interações 
entre leitores e escritores, além de inúmeras possibilidades que podem ser as-
sociadas às demandas de aprendizagem dos educandos”, que, por sua vez, re-
velam-se como aspecto importante a ser desenvolvido no contexto educativo. 



Polyphonía, v. 30/2, jul.-dez. 2019160

Partindo disso, buscamos investigar a utilização de redes sociais como 
recurso potencializador de interação e colaboração na troca de informações 
e conhecimentos necessária ao processo ensino-aprendizagem. A escolha 
desse tema, a princípio, se deu pela utilização de uma rede social onde os 
integrantes têm a oportunidade de trocar ideias sobre o livro do mês e sobre 
outras obras literárias e, até mesmo, tratar de assuntos diversos, que vão 
desde faculdade, escola, séries, política etc. 

A partir daí surgiu o interesse sobre essa relação dos jovens com as 
tecnologias, se haveria a possibilidade de utilizá-las como um recurso no seu 
processo de aprendizagem. Paralelamente, por nosso trabalho na docência, 
alguns questionamentos a respeito da utilização dessas ferramentas em sala 
de aula foram se manifestando, principalmente sobre como as Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TIC) poderiam ser utilizadas pelos profes-
sores, fazendo com que eles repensassem suas práticas pedagógicas na me-
diação com os livros, ou até mesmo em outras práticas de escrita. De acordo 
com Moran (2007), as tecnologias não substituirão os professores, mas irão 
permitir que várias de suas tarefas e funções possam ser transformadas, ob-
jetivando o pleno desenvolvimento do educando como parte principal no 
processo ensino-aprendizagem.

De natureza exploratória, esta pesquisa teve a preocupação com co-
letar e dar atenção a um maior número de elementos, a fim de obter uma 
compreensão mais apurada do problema em estudo. Os sujeitos desta pes-
quisa foram 45 alunos e uma professora de uma turma de 2º ano do ensino 
médio de uma escola particular, na cidade de Imperatriz, no Estado do Ma-
ranhão. A opção por esses sujeitos da pesquisa justificou-se por, neste nível 
de ensino, os jovens terem mais acesso às tecnologias; ao mesmo tempo, 
tanto o aluno quanto o professor são capazes de construir em conjunto seus 
conhecimentos e suas experiências, objetivando uma possível melhoria na 
prática pedagógica e na aprendizagem. 

O tipo de pesquisa escolhida foi o estudo de caso, que consiste em 
analisar detalhadamente um contexto específico, a fim de captar a realidade 
no decorrer da pesquisa. O estudo de caso dá oportunidade para que um 
aspecto de um problema seja estudado com profundidade; neste caso, o tipo 
de pesquisa em questão tem por objetivo analisar os usos de redes sociais 
no processo de ensino-aprendizagem. O aspecto diferenciador do estudo 
de caso “reside em sua capacidade de lidar com uma ampla variedade de 
evidências – documentos, artefatos, entrevistas” (YIN, 2001, p. 27). 
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Os instrumentos escolhidos para a coleta de dados foram um ques-
tionário aplicado com alunos e uma entrevista com a professora da turma. A 
respeito do questionário, Marconi e Lakatos (2003, p. 201) o definem como 
sendo “um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série orde-
nada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença 
do entrevistador”. A importância dos questionários passa também pela faci-
lidade com que se interroga um elevado número de pessoas, em um espaço 
de tempo relativamente curto, além do fato de proporcionar resultados bas-
tante críticos e subjetivos, já que cada item pode ter respostas e significados 
diferentes para cada sujeito pesquisado.

Como citado anteriormente, com o professor, utilizou-se a entrevista 
como instrumento de coleta de dados. Segundo Lakatos e Marconi (2008, 
p. 278), a entrevista é “uma conversação efetuada face a face, de maneira 
metódica, que pode proporcionar resultados satisfatórios e informações ne-
cessárias”. A entrevista tem por objetivo compreender as perspectivas e as 
vivências dos participantes. Esse instrumento de coleta de dados, segundo 
Gil (1999, p. 117), seria “uma forma de interação social”. 

Em busca de conexões

As diferentes tecnologias digitais tornaram-se algo imprescindível em 
nossa sociedade, contribuindo em diferentes modos de organização, distri-
buição e veiculação dos conhecimentos. A internet deu vida ao computador 
ao possibilitar o surgimento de diversificadas formas de práticas sociais de 
comunicação, aproximando virtualmente as pessoas, de maneiras até bem 
pouco tempo praticamente impossíveis. Para Postman (1994, p. 29), “essas 
novas tecnologias alteram a estrutura de nossos interesses: as coisas sobre as 
quais pensamos. Alteram o caráter de nossos símbolos: as coisas com que 
pensamos. E alteram a natureza da comunidade: a arena na qual os pensa-
mentos se desenvolvem”. 

As tecnologias modificam não só a visão e modos de atuação no 
mundo de seus usuários, mas também as suas habilidades cognitivas (LÉVY, 
2001), instaurando novas relações sociais e aprendizagem. Para Veen e 
Vrakking (2009), temos uma geração que assumiu a tecnologia como meio 
importante de viver e aprender, desvelando o mundo através da multiplici-
dade de ferramentas digitais e suas implicações de uso para a aprendizagem. 
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Trata-se de uma geração que valoriza o compartilhamento de informa-
ções e, para isso, utiliza mídias e redes sociais nas conexões que estabelecem. 
Segundo Amorim et al. (2016, p. 100), os sujeitos contemporâneos nascidos 
no contexto da cibercultura aprendem explorando esse mundo, sem ler ma-
nuais, vão experimentando, tentando, compartilhando, recusam a passivida-
de na espera das informações e conhecimento. Eles “vão atrás da informação 
em um mundo on-line e virtual, através da pesquisa e nas redes sociais”. 

É disso que trata Kenski (2012, p. 46) quando diz que não nos res-
tam dúvidas de que as tecnologias trouxeram mudanças na educação. Se-
gundo ela,

transformam a realidade da aula tradicional, dinamizam o espaço de 
ensino-aprendizagem, onde, anteriormente, predominava a lousa, o giz, 
o livro e a voz do professor. Para que as TIC possam trazer alterações 
no processo educativo, no entanto, elas precisam ser compreendidas e 
incorporadas pedagogicamente. Isso significa que é preciso respeitar as 
especificidades do ensino e da própria tecnologia para poder garantir 
que o seu uso realmente faça diferença. Não basta usar a televisão ou o 
computador, é preciso saber usar de forma pedagogicamente correta a 
tecnologia escolhida.

As mídias sociais virtuais se constituem como espaço de interação e 
compartilhamento de informações entre diferentes usuários, e vêm se tor-
nando, cada vez mais, significativas na vida das pessoas, sendo a participa-
ção nelas uma prática bastante comum na sociedade tecnológica. Aqui, o 
termo mídia social é utilizado para classificar ferramentas digitais que per-
mitem a relação, criação e a troca de conteúdo gerado pelo utilizador, mas 
sem desconsiderar quem os manipula. Entre elas estão Facebook, WhatsApp, 
Instagram, Twitter, Skoob, blogs, YouTube, dentre outras. Essas podem ser 
acessadas por qualquer pessoa por meio de celular ou computador, o que 
diminui a distância entre a rede e o usuário, melhorando a transmissão de 
informação e comunicação entre eles.

Tratando especificamente de redes sociais, seu conceito surgiu na so-
ciologia como um conjunto de dois elementos: atores (pessoas, instituições 
ou grupos) e suas conexões. Portanto, 

as redes sociais, desse modo, não são pré-construídas pelas ferramentas, 
e, sim, apropriadas pelos atores sociais que lhes conferem sentido e 
que as adaptam para suas práticas sociais. [...] (S)ão percebidas como 
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representações onde a interação entre os indivíduos são apontadas como 
representativas também das conexões entre estes. (RECUERO, 2012, 
p. 20-28).

Nesse mesmo sentido, Alex Primo (2007, p. 5) destaca o aspecto da 
interação para caracterizar essa ferramenta, dizendo que “uma rede social não 
se forma pela simples conexão de terminais. Trata-se de um processo emer-
gente que mantém sua existência através da interação entre os envolvidos”. 

Nos estudos de Lorenzo (2013, p. 20) encontra-se a defesa da rede 
social como uma maneira de representar relacionamentos pessoais, sejam 
afetivos ou profissionais. É um novo canal de comunicação entre os sujeitos, 
que estreita laços e interações, sendo responsável pelo compartilhamento de 
interesses, ideias e informações. 

Recuero (2009) reconhece cinco aspectos que desvelam a importância 
das redes no contexto relacional dos sujeitos contemporâneos. Para a autora, 
as redes são sobre as pessoas conectadas virtualmente e não estão distantes 
das relações estabelecidas no mundo físico. Na verdade, elas as mantêm e 
ampliam; são construídas pelas apropriações que os sujeitos realizam nas 
relações e comunicações estabelecidas; são veículo para a informação surgir 
e se propagar; são espaços de conversação entre as pessoas; e, por último, são 
potenciais espaços de mobilização social. 

Todas essas características expressam e complexificam as redes sociais. 
No meio educacional, por exemplo, podem ser utilizadas com diversas fi-
nalidades, como divulgar e compartilhar experiências, promover maior in-
teração entre alunos e professores, ampliar a divulgação de informações, 
além de inúmeras possibilidades que podem ser associadas às demandas de 
aprendizagem dos educandos (LEKA; GRINKRAUT, 2013). 

A escola pode aproveitar o fascínio de seus alunos diante das redes 
sociais ao desenvolver projetos didáticos, considerando vários temas impor-
tantes que desafiam os educandos em tempos de turbilhão digital, conse-
quentemente, facilitando também a aquisição e a ampliação de conheci-
mentos que podem ser usados pelos professores como recursos pedagógicos. 
Nesse contexto, Silva (2010, p. 41) coloca que as redes sociais, permitem

centralizar em um único local todas as atividades docente, professores e 
alunos de um centro educativo, aumenta o sentimento de comunidade 
educativa, melhora o ambiente de trabalho ao permitir que o aluno 
possa criar seus próprios objetos de interesse, aumenta a comunicação 
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entre professores e alunos e facilita a coordenação do trabalho de 
diversos grupos de aprendizagem (HARO, 2008a) O professor também 
se beneficia das redes sociais, pois pode compartilhar suas descobertas, 
incertezas e reflexões com outros professores, criando um círculo 
contínuo de aprendizado. 

Com relação a esses usos que os professores podem promover, Kenski 
(2012, p. 47) destaca que “as redes de comunicação trazem novas e diferen-
ciadas possibilidades para que as pessoas possam se relacionar com os conhe-
cimentos e aprender”. As redes sociais podem representar um enorme avanço 
no âmbito pedagógico por possibilitar o estudo em grupo, a troca de co-
nhecimentos e aprendizagens colaborativas, desenvolvendo assim habilidades 
construtivas nos alunos, e permitindo uma maior flexibilidade em estudar 
um conteúdo em outro momento além daquele que foi dado pelo professor. 

Nesse sentido, concordamos com Silva (2010, p. 43) quando afir-
ma ser necessária a participação ativa dos professores (no sentido de incor-
porarem as tecnologias digitais em suas atividades educativas) e ainda que 
as instituições se adequem “à sociedade do conhecimento, que estimula o 
aprendizado permanente, a participação e colaboração do aluno no seu pró-
prio aprendizado”. 

Entre as redes sociais mais conhecidas, está o Facebook. O espaço 
virtual do Facebook pode ser apropriado como uma forma de reinvenção, 
reconstrução e extensão da sala de aula. Segundo Recuero (2012, p. 171), 
o Facebook

foi um sistema criado pelo americano Mark Zuckerberg enquanto esse 
era aluno de Harvard. A ideia era focar em alunos que estavam saindo 
do secundário (High School, nos Estados Unidos) e aqueles que estavam 
entrando na universidade. Lançado em 2004, o Facebook é hoje um dos 
sistemas com maior base de usuários no mundo.

A princípio o foco da rede social era a possibilidade dos jovens estu-
dantes de compartilhar experiências e informações pessoais e a respeito da 
universidade, estimulando assim a interação entre eles. Seu surgimento no 
ambiente acadêmico, no entanto, possibilitou pensar na sua utilização com 
fins pedagógicos, onde, dentre outras possibilidades, os professores pode-
riam organizar eventos, expor os conteúdos produzidos em sala de aula, 
trocar recados com a turma etc. Essa ampliação da escola no espaço virtual 
do Facebook abre inúmeras possibilidades de trabalho para reinventar a sala 
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de aula. Mas, para usufruir da rede social com sucesso, é necessário que os 
sujeitos a explorem para conhecê-la melhor, para assim deleitar-se com todas 
as possibilidades de leitura, escrita e interação que essa rede possa oferecer.

Outro recurso muito utilizado é o WhatsApp, que tem uma função 
múltipla de enviar mensagens de textos, imagens, áudios e vídeos, e tam-
bém arquivos de vários tipos, como PDF. Além dessas utilidades citadas, o 
aplicativo também tem a opção de criar grupos com a intenção de estender 
o diálogo com mais pessoas. O WhatsApp é bastante acessível a uma boa 
parte dos alunos e já é uma realidade em vários ambientes educativos como 
uma ferramenta facilitadora no processo de comunicação aluno-professor 
e aluno-aluno, além de gerar uma maior integração na turma ao criar um 
cenário propício para debates acerca de determinados temas intrínsecos ao 
contexto das disciplinas.

Os blogs constituem outro recurso também discutido entre os pesqui-
sadores da área de tecnologias e educação, sendo ferramentas interessantes 
para a aprendizagem interativa e colaborativa graças às várias funcionalida-
des que lhes podem ser atribuídas.

É possível formar redes descentralizadas para incentivar a interação; 
trabalhar com imagens (fator que modifica o conceito de comunicação); 
navegar por textos da web; utilizar animação para simplificar atividades 
complicadas e propiciar aos estudantes o sentimento de autores de 
seus trabalhos, uma vez que tudo pode ser publicado e exibido na net. 
(ROJO; MOURA, 2012, p. 40).

Se utilizados em sala de aula, os blogs funcionariam como diários vir-
tuais, de caráter público, com várias informações que podem ser de cunho 
pessoal, informativo ou educativo, e que são disponibilizadas para qualquer 
internauta que tenha acesso ao ciberespaço.  A respeito dos blogs voltados 
para a área da educação, Silva e Albuquerque (2009) elencam cinco cate-
gorias de blogs educacionais: blogs de professores, utilizado para publicar 
orientações, textos, vídeos, imagens, animações, referências bibliográficas ou 
links; blogs de alunos, que funcionam como portfólios, reunindo suas pro-
duções que são utilizados pelos professores como instrumentos de avaliação; 
blogs de instituições educativas, voltados à divulgação do trabalho desenvol-
vido e à autopromoção; blogs de projetos educativos, destinados à produção 
e socialização de conhecimentos sobre temas específicos; e blogs de grupos 
de pesquisa, que são como “colégios invisíveis”, reunindo pessoas de comu-
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nidades científicas diversas para interlocução, articulação de suas pesquisas, 
divulgação, análise de resultados e avaliação de textos. 

Em todos os exemplos destaca-se a principal vantagem do blog: o 
incentivo à interação e a colaboração entre seus usuários, e ele pode ser 
utilizado tanto como recurso quanto como estratégia pedagógica. Gomes 
(2011) destaca que como recurso pedagógico os blogs podem ser um es-
paço de acesso à informação especializada, um espaço de disponibilização 
de informação por parte do professor. Como estratégia pedagógica, podem 
assumir a forma de um portfólio digital, um espaço de intercâmbio e cola-
boração, de debate e de integração. A ferramenta permite constante troca 
de informações e construção mais colaborativa, proporcionando produção, 
reprodução e difusão de conhecimentos. 

O professor precisa saber utilizar essas ferramentas de maneira apro-
priada (LORENZO, 2013), para que ocorra o bom desempenho e eficácia 
de seu trabalho, exigindo também que ele planeje as atividades, e que sejam 
bem dirigidas, para que não haja essa dispersão, pois “cada momento da 
situação de aprendizagem requer uma estratégia diferente conforme o mo-
mento” (Coscarelli; Ribeiro, 2005, p. 27). 

Portanto, as tecnologias da informação e comunicação estão exigindo 
professores e alunos mais interativos e colaborativos. A introdução dessa 
cultura digital pode enriquecer ainda mais os ambientes escolares, ao pos-
sibilitar novas formas de ver o mundo e aprender no mundo, de produzir, 
interagir e comunicar (LORENZO, 2013; SILVA, 2010). 

Recursos, sujeitos, conexões

A escolha pela escola deu-se principalmente pelo histórico de utili-
zação das TIC em sala de aula e fora dela, por meio de feiras científicas e 
robóticas, e por oferecer uma estrutura bem equipada aos alunos e professo-
res. Possui sala de informática, constituída por 25 computadores, todos com 
acesso a internet, que é utilizada para diversas atividades, como pesquisas 
escolares direcionadas e aulas mais específicas, como no caso de robótica, 
oferecida pela escola.

Lembramos que, nesta pesquisa, foi destacada a utilização das redes 
sociais como um recurso pedagógico que fomentasse a interação e colabo-
ração. Assim, primeiro questionamos os alunos se eles acreditavam no uso 
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dessas redes sociais, como o Facebook e o Whatsapp, como uma ferramenta 
favorável nas aulas (gráficos 1 e 2).  

Gráfico 1 – Utilização do Facebook como ferramenta favorável nas aulas
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Fonte: Dados da pesquisa.

Entre as redes sociais, o Facebook é uma das mais utilizadas em todo 
o mundo. Porém, para 46,7% dos participantes da pesquisa, esta mídia não 
carrega fator favorável para processo educativo. Sobre esse dado, apresen-
tado na fig. 1, pode-se inferir duas questões. Primeiro, essa rede social tem 
sido utilizada para estabelecer vínculos e relações entre pessoas, divulgar e 
compartilhar informações pessoais das mais diversas ordens. Parece que essa 
conotação ancorada em interações e relacionamentos virtuais extraescolares 
seja um forte motivo para os sujeitos a encararem como prática social distan-
te dos cânones que o processo educativo convenciona. Talvez os alunos con-
cebam estudo e participação nas redes sociais em polos diferentes, e mais, 
não consigam articular essa ferramenta em função de sua aprendizagem. 

Isso nos remete à segunda observação: a necessidade da devida arti-
culação das redes sociais nos processos educativos pela prática do professor 
(LORENZO, 2013). Lembrando Kenski (2012, p. 46), para que as tecno-
logias possam provocar alterações no processo educativo, “elas precisam ser 
compreendidas e incorporadas pedagogicamente. Isso significa que é preciso 
respeitar as especificidades do ensino e da própria tecnologia para poder 
garantir que o seu uso realmente faça diferença”.
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Quando fomentada essa articulação, poderia promover a superação 
dessa polarização e tornar o processo ensino-aprendizagem mais próximo 
das práticas cotidianas do aluno, além de ampliar o repertório de ferramen-
tas possíveis a esse processo e o espaço educativo para além da escola, como 
nos coloca Recuero (2012).     

Já em relação à utilização do WhatsApp, a maioria dos sujeitos parti-
cipantes aponta uma percepção diferente, como vemos na fig. 2. 

Gráfico 2 – Utilização do WhatsApp como ferramenta favorável nas aulas
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Fonte: Dados da pesquisa.

Percebe-se que mais de 53% dos alunos acreditam que pode haver, 
sim, a utilização dessa rede social como uma forma ou fonte de aprendi-
zagem. A utilização de grupos no WhatsApp, por exemplo, permite que 
todos os alunos da sala que tenham esse aplicativo participem de um grupo 
que pode ser usado para tirar dúvidas com os outros alunos, informar aos 
que faltaram alguma atividade que os professores passaram naquele dia, ou 
compartilhar textos, slides ou outros arquivos que o professor possa ter dis-
ponibilizado. Grupos menores podem ser criados, por exemplo, para um 
trabalho em equipe, pois permitem troca de informações mais rápida e aces-
sível aos integrantes que vivem em bairros distantes. 

Esse antagonismo nos dados que representam a utilização do Face-
book e do WhatsApp nos chama atenção. Parece-nos que essa maior acei-
tação do WhatsApp para os alunos ocorre pela facilidade de comunicação 
e acesso que essa mídia social oferece, deixando as pessoas mais livres para 
interagir, compartilhar e até mesmo ampliar a sua capacidade de reflexão. 
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Kenski (2012, p. 66) se refere aos recursos tecnológicos de informação e co-
municação “e o ciberespaço como um novo espaço pedagógico que oferece 
grandes possibilidades e desafios para a atividade cognitiva, afetiva e social”. 
Sua utilização, quando adequada, estimula os alunos e professores a desen-
volverem maior senso crítico na busca de conteúdos e outras competências. 
A autora afirma que 

o compartilhamento de informações e as múltiplas possibilidades de 
comunicação e interação imediatas garantem que escolas, universidades, 
instituições educacionais e culturais, empresas e organizações de todo 
o mundo possam produzir e utilizar cooperativamente conhecimentos, 
produtos, serviços e conteúdos nas mais diferenciadas áreas científicas. 
(KENSKI, 2012, p. 91).

Contudo, pareceu-nos predominar nesse uso do WhatsApp como 
ferramenta educativa uma articulação dos próprios alunos, servindo como 
um espaço interativo e colaborativo para esclarecimentos e trocas de infor-
mações, por isso, já sendo mais aceito na turma, ou melhor, já sendo uma 
prática consolidada. Esse fato é bastante pertinente, pois releva que mídias 
digitais já fazem parte das práticas escolares concretas deles, já estão intro-
duzidas nas maneiras de estudar e aprender desses sujeitos (Silva, 2011). 
Nas figuras 1 e 2, trazemos diálogos entre alunos da turma pesquisada que 
ratificam essa argumentação em que a interação e colaboração ocorrem. 
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Fig. 1 – Grupo de WhatsApp da 
disciplina

Fig. 2 – Grupo de WhatsApp 
da disciplina

Fonte: Dados da pesquisa. Fonte: Dados da pesquisa. 

Porém, esse mesmo dado reclama também articulação e mediação 
do professor, como já destacamos acima. Os professores precisam dispor de 
métodos interativos e socializadores para estimular uma aprendizagem signi-
ficativa e romper com os mais tradicionais (MORAN, 2012; LORENZO, 
2013). Como lembram Coscarelli e Ribeiro (2005), cada momento de apren-
dizagem requer outros expedientes do professor, e este momento contempo-
râneo solicita práticas mais dinâmicas e situadas no contexto tecnológico. 

Pensando nisso, perguntou-se à professora sobre a utilização de mí-
dias e redes sociais, que afirmou ser possível, sim, trabalhar por meio das 
mídias sociais, e que é a utilização feita pelos usuários que traz sentido edu-
cativo e melhor aproveitamento às tecnologias. 

Professora – Sim. Adapto as mídias às aulas e as aulas aos recursos 
disponíveis, de acordo com a necessidade do objetivo a ser alcançado, 
a disciplina e aos alunos, para que haja uma melhor absorção, 
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entendimento e compreensão. Assim, alunos e professores se adequam ao 
mundo digital, tirando proveito desse recurso que conquista os alunos.

O uso de recursos nas escolas traz inúmeras possibilidades e mudan-
ças significativas para o processo de ensino-aprendizagem, e, a cada momen-
to, nos deparamos com as enormes utilidades que a internet oferece para o 
processo; em um leque de possibilidades que concebe ao aluno diferentes 
experiências e aprendizagens, fazendo-o interagir com diferentes formas de 
textos, imagens, sons, relações interpessoais e outras competências. Para Lo-
renzo (2013, p. 94), “o educador é um profissional que necessita conhecer 
as possibilidades e a importância agregada ao método de ensino e aprendi-
zagem que as redes de relacionamento propiciam”. 

Ainda segundo Lorenzo (2013, p. 30), além de se efetivar como espa-
ço de colaboração no processo educativo e servir para construir e comparti-
lhar materiais, com as redes sociais,

o professor por sua vez terá a oportunidade de verificar aspectos muitas 
vezes difíceis de serem identificados em uma sala de aula, como a 
capacidade de elaborar textos, melhoria do desenvolvimento na escrita, 
a pesquisa sobre um assunto, a apresentação de uma opinião e o debate 
entre os alunos. 

Nesse sentido, concordamos com Kenski (2012, p. 73), ao argumen-
tar que a utilização de ferramentas tecnológicas digitais remete à assunção de 
uma nova postura filosófica de ensino-aprendizagem, que contempla visões 
inovadoras que aproveitem as “amplas possibilidades comunicativas e infor-
mativas das novas tecnologias, para a concretização de um ensino crítico e 
transformador de qualidade”.  

Consultamos ainda os alunos a respeito das ferramentas utilizadas 
pela professora para o compartilhamento e produção de materiais educati-
vos. Para 35% dos alunos, a professora utiliza mídias como recurso principal 
na produção e compartilhamento desses materiais. Vejamos no gráfico 3 os 
percentuais das mídias utilizadas, baseados nas declarações dos alunos. 
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Gráfico 3 – O professor utiliza algum recurso midiático para comparti-
lhar ou produzir materiais educativos?

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao analisar o gráfico, percebe-se que a professora tem buscado abrir 
novas formas de trocar experiências e conhecimentos, disponibilizando por 
meio dessas mídias sociais, informações, conteúdo das aulas ministradas, 
materiais de apoio e exercícios complementares, estabelecendo assim um 
contato para além da sala de aula. De acordo com Kenski (2012), as redes 
de comunicação favorecem novas e diferenciadas possibilidades de relacio-
namentos e construção de conhecimentos, criam espaços mais dinâmicos 
com atividades mais interativas e colaborativas, proporcionando a alunos e 
professores novas maneiras de ensinar a aprender, pensar e agir.

Nessa perspectiva, concordamos com Moran (2004, p. 10) quan-
do destaca que podemos “aprender estando juntos fisicamente e também 
conectados, podemos aprender no mesmo tempo e ritmo ou em tempos, 
ritmos e formas diferentes”. Portanto, o trabalho do professor com as tec-
nologias vai além da sala de aula, no qual o mundo físico e o virtual não se 
opõem, mas se completam, tendo como finalidade principal beneficiar o 
processo de ensino-aprendizagem.

Considerações finais

Inserir as mídias nas práticas docentes significa modificar as maneiras 
de ensinar e aprender postas atualmente. Nesse sentido, concordamos com 
Moran (2004, p. 63), que afirma que “ensinar com as novas mídias será uma 
revolução se mudarmos simultaneamente os paradigmas convencionais do 
ensino, que mantêm distantes professores e alunos. Caso contrário, conse-
guiremos dar um verniz de modernidade, sem mexer no essencial”.
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As possibilidades de ensino são multiplicadas quando se utilizam es-
sas ferramentas digitais, pois a utilização dos “diferentes meios para apren-
der a se relacionar com a inovação e ir além, começar a criar novas formas de 
uso e, daí gerar outras utilizações” (KENSKI, 2012, p. 44). 

Para Lorenzo (2013, p. 35), “o desafio para os educadores é a incor-
poração dos recursos da internet em redes sociais com uma finalidade de 
beneficiar o processo de ensino e aprendizagem”. Como foi identificado pela 
pesquisa, professora e alunos se mostraram abertos e receptivos quanto ao 
uso das redes sociais como recurso. Foi possível compreender a importância 
de se trabalhar com as mídias sociais, mais especificamente as redes sociais. 
A construção e compartilhamento de conhecimentos com o suporte das 
redes sociais pôde contribuir para que os alunos se interessassem cada vez 
mais pelas aulas, facilitando seu entendimento, promovendo maior intera-
ção, participação, colaboração.  
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Resumo
O presente artigo relata resultados parciais de pesquisa realizada no âmbito do projeto de 
extensão intitulado: “@PED: Ações Pedagógicas em Ambientes Digitais”. Este projeto está 
focado no estudo e vivência de jogos digitais de entretenimento para o trato de conteúdos da 
matemática do Ensino Básico. O texto discute brevemente o conceito de sociedade em rede 
(CASTELLS, 2002) e a necessidade de a educação matemática incorporar novas linguagens 
(LOPES et al., 2013). Apresenta, também rapidamente, a fundamentação teórica que 
sustenta a experiência pedagógica: Vergnaud (1991; 2013), Vygotsky (2009), Vila e Callejo 
(2006), dentre outros. A pesquisa realizada no bojo do projeto tem como objetivo responder 
à questão: a proposta de educação matemática a partir de jogos digitais oferecida pelo Projeto 
@PED é bem aceita pelos seus participantes? A metodologia empregada é a comunicativa 
crítica, com a análise de quatro questionários realizados com os participantes nos anos de 
2017, 2018 e 2019. Os dados coletados revelaram altos índices de aceitação do projeto. 
Os resultados da pesquisa indicam que aliar jogos digitais de entretenimento ao ensino de 
matemática constitui-se num caminho bem aceito pelos estudantes e bastante promissor, 
em particular, no tocante ao interesse e envolvimento destes em atividades envolvendo 
aprendizagem matemática.
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Mathematical education and digital entertainment games with students of basic 
education

Abstract
This article reports the partial results of a research carried out in an extension project entitled: 
“@PED: Pedagogical Actions in Digital Environments”. This project is focused on the 
study of digital entertainment games for the treatment of basic mathematics content. The 
article briefly discusses the concept of network society (CASTELLS, 2002) and the need for 
mathematical education to incorporate new languages   (LOPES et al., 2013). It also concisely 
presents the theoretical foundation that supports the pedagogical experience: Vergnaud 
(1991; 2013), Vygotsky (2009), Vila and Callejo (2006), among others. The research carried 
out in the heart of the project aims to answer the question: is the proposal for mathematical 
education from digital games offered by the @PED Project well accepted by the participants? 
The methodology used is critical communicative, with the analysis of four questionnaires 
carried out with the participants in 2017, 2018 and 2019. The data collected revealed high 
rates of acceptance of the project. The results of the research indicate that combining digital 
entertainment games with the teaching of mathematics constitutes a path well accepted 
by students and very promising, in particular, regarding their interest and involvement in 
activities associated with mathematical learning.
Keywords: digital games; mathematical learning; mathematical education.

____________________________________________________

1. Introdução

Os dados relativos à evasão, repetência e fracasso escolar na Educação 
Básica divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Con-
tínua - PNAD Contínua de 2018 (BRASIL, 2019) indicam que, naquele 
ano, para o grupo de 6 a 10 anos, 96,5% das crianças brancas e 95,8% 
das crianças pretas estavam na etapa escolar adequada. Para o grupo de 11 
a 14 anos de idade, a taxa ajustada de frequência escolar líquida no Brasil 
foi de 90,4% para as crianças brancas e 84,5% para as crianças pretas. Isso 
significa que, com o avanço para os anos finais do Ensino Fundamental, há 
um aumento no atraso e evasão escolar, que se acentua no caso das crianças 
de cor preta. Quando a análise recai para o Ensino Médio, considerando 
o grupo de 15 a 17 anos, a taxa ajustada de frequência escolar líquida é de 
76,5% para as pessoas brancas e 64,9% para pardos e pretos, reproduzindo 
a tendência da etapa anterior com porcentagens ainda mais expressivas de 
evasão/repetência.
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Perscrutando os motivos relacionados à evasão ao longo da escolari-
dade, as razões mais frequentes apresentadas pelas pessoas de 15 a 29 anos 
(jovens) foram: trabalha, está procurando trabalho ou conseguiu trabalho 
que vai começar em breve (38,4%); não tem interesse nos estudos (20,9%); 
falta dinheiro para pagar despesas (mensalidade, transporte, material escolar 
etc. (11%); tem que cuidar dos afazeres domésticos ou de crianças, adoles-
centes, idosos (11,4%).

Espanta-nos, sobretudo, a constatação da falta de interesse pelo estudo 
apontada pelo PNAD 2018, que corresponde a 20,9% das justificativas dos 
jovens. Os dados também revelam que 34,9% dos jovens estão fora da escola 
e ocupados com algum trabalho. Há também uma quantidade relevante 
de jovens que estão, ao mesmo tempo, ocupados e frequentando a escola: 
13,5%. Isso significa que praticamente 5 em cada 10 jovens brasileiros tra-
balham, embora apenas 1 concilie ambos. Isto sinaliza, para além de uma 
reestruturação mais ampla da sociedade injusta, racista e desigual em que 
vivemos –  que obriga o jovem a tentar conciliar estudos com trabalho, ou 
mesmo abandonar os estudos em razão dele – para necessidades urgentes 
de reformulação das próprias práticas pedagógicas no interior da escola, de 
forma a aproximar a cultura escolar da cultura das crianças, adolescentes 
e jovens brasileiros e tornar a sala de aula mais interessante e mais efetiva 
quanto à formação global que oferta a eles.

É no bojo dessas preocupações, e na expectativa de contribuir para a 
redução de desigualdades tão fortemente demarcadas pelos índices citados, 
que as ações do projeto @PED estão assentadas. O projeto, conforme se 
verá, acontece com estudantes de escolas públicas de periferia de Goiânia 
e se propõe a promover a inserção das tecnologias digitais nos processos de 
aprendizagem, valendo-se dos produtos culturais da sociedade em rede para 
a produção de conhecimento matemático.

2. Sociedade em rede

Sociedade, escola e seus sujeitos têm sido influenciados, direta ou 
indiretamente, em todas as esferas da vida cotidiana e profissional, pelos 
impactos, linguagens e dinâmicas trazidos à baila pela chamada Sociedade 
em Rede (CASTELLS, 2002). Se, de um lado, essa nova dinâmica de or-
ganização, comunicação e inter-relações sociais trouxe grandes avanços, por 
outro, as demandas dessa nova logística organizacional também evidencia-
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ram nichos de desigualdades até então obscurecidos e, talvez, naturalizados. 
Há que se questionar, por exemplo, em que direção esse movimento que 
interliga informação, conhecimento e sociedade, compreendida agora como 
uma rede, está nos levando. Para onde vamos, afinal, e com quais conse-
quências teremos que lidar? Quais exigências e implicações são trazidas para 
a vida cotidiana e as expectativas dos cidadãos? Em que medida a sociedade 
e, em especial, a escola estão aptas a compreender e (re)construir essa nova 
perspectiva de relação entre sujeitos, informação e conhecimento?

A evidente reconfiguração da sociedade vem suscitando, a mais de 
uma década, a adequação dos espaços escolares, seja no que diz respeito a 
sua estruturação ou aos processos formativos desenvolvidos nestes ambien-
tes. A escola há tempos tem deixado de corresponder às expectativas lança-
das pelos novos, ou nem tão novos, tempos. Em meio a um emaranhado 
de avanços e inovações que permeiam as mais diversas instâncias da vida, as 
salas de aula não podem caracterizar-se como espaços isolados ou isentos de 
transformações tão vultosas. Há sempre algo novo para conhecer, para ver, 
acessar, compartilhar, e numa velocidade e num dinamismo que a estrutu-
ra escolar e os processos desenvolvidos por ela nem sempre conseguem al-
cançar. Nesta perspectiva, aprender e ensinar incorporam novas linguagens 
e dinâmicas, para as quais os espaços escolares parecem pouco preparados 
(LOPES et al., 2013).

A escola usualmente tem resistido ao uso das tecnologias digitais, 
temendo, por exemplo, que tal inserção traga prejuízos intelectuais aos es-
tudantes. A presença, por exemplo, de smartphones na escola é muitas vezes 
proibida, não só pelo uso irrefletido que se costuma fazer dos mesmos, mas 
também porque há uma compreensão de que estes aparelhos prejudicam 
o rendimento escolar e o trabalho docente. Na França, desde setembro de 
2018, o uso dos aparelhos nas escolas de Ensino Fundamental foi proibido 
não só em sala de aula, onde já estava banido desde 2010, mas também 
nos intervalos e hora do almoço. No estado de São Paulo, desde o final do 
ano de 2017 o uso de telefones celulares nas escolas do estado foi liberado 
para uso pedagógico ou em atividades orientadas pelos professores por meio 
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da Lei nº 16.567/2017.4 Em meio às divergências, crianças e adolescentes 
seguem utilizando as tecnologias digitais em diversos espaços, na escola ou 
fora dela, em processos de inclusão ou exclusão digital, produzindo cultura, 
formas de ser, sentir, conhecer e agir, e sentindo que a escola ainda resiste a 
estabelecer diálogos neste campo. 

Pesquisadores diversos (BELLONI, 2001; BICUDO; ROSA, 2010; 
FERREIRA; ROSA, 2004; GRANDO; MENDES, 2006; KENSKI, 2007; 
LINS, 2009; MENEGUETTE, 2010; PRENSKY, 2001; VALENTE, 
1993; TOSCHI, 2010) discutem aspectos da inserção das tecnologias digi-
tais e ambientes em redes na escola, apontando as possibilidades (e os peri-
gos) que esta utilização pode trazer. Dentre eles há alguns mais entusiastas e 
outros mais cautelosos e receosos quanto a esta inserção, entretanto, há nas 
diversas posições a concordância com o inegável potencial educacional das 
mídias na formação intelectual e social dos estudantes.

3. O Projeto @PED

O projeto de extensão “@PED: Ações Pedagógicas em Ambientes 
Digitais” tem como propósito aprofundar a discussão acerca das potenciali-
dades e limites pedagógicos do uso de softwares e jogos digitais para o estudo 
da Matemática do Ensino Básico, além de oferecer proposta pedagógica de 
aprendizagem, com metodologia específica, a partir de jogos digitais de en-
tretenimento com estudantes do Ensino Fundamental e Médio de escolas 
públicas (ANDRADE; BARRETO, 2017; ARAÚJO; BARRETO, 2017; 
GABASSA; ELIAS; GIROTTO, 2017; MATOS; RAMPANELLI; BAR-
RETO, 2018; MATOS et al., 2018).

O projeto de extensão existe desde 2016 e possui cadastro na Pró-
-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Goiás (PROEC-
-UFG). Ele mobiliza atualmente duas unidades acadêmicas da Universidade 
Federal de Goiás (UFG), a Faculdade de Educação (FE-UFG) e o Instituto 
de Matemática e Estatística (IME-UFG), e também os três laboratórios da 

4 No momento em que revisamos este texto (março de 2020), em plena pandemia do COVID-19, 
inúmeras escolas públicas e privadas, que se encontram com suas aulas suspensas, têm aproveitado a 
presença de aparelhos eletrônicos vinculados à internet - especialmente os smartphones - presentes 
nas casas da maioria das crianças e adolescentes para estabelecerem o diálogo com estas e suas famí-
lias, possibilitando, de alguma sorte, a continuidade dos estudos a distância, por permitirem o envio 
de atividades, gravação de vídeos, encontros via videoconferência etc. Isso reacende o debate sobre 
as potencialidades e limites das tecnologias digitais para a relação de ensino e aprendizagem.
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UFG a seguir: Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação, Inclusão e 
Novas Tecnologias (LABIN-FE-UFG), Laboratório de Educação Matemá-
tica Zaíra da Cunha Melo Varizo (LEMAT-IME-UFG) e Laboratório de 
Matemática da Faculdade de Educação da UFG.

O projeto beneficia, a cada ano, em torno de 100 crianças e adoles-
centes da comunidade goiana. O grupo é composto por educandos de 6 a 
17 anos atendidos no contraturno escolar pela ONG SETE, uma instituição 
educativa privada sem fins lucrativos parceira do projeto desde o ano de 
2016, localizada no Setor Madre Germana II, Goiânia-GO. Trata-se de uma 
região periférica marcada pela carência de serviços públicos e cuja população 
apresenta, em sua maioria, quadro de vulnerabilidades sociais. 

A chegada dos estudantes ao projeto se deu no ano de 2016, inicial-
mente a partir de convite feito a algumas crianças e adolescentes que já inte-
gravam outras atividades da ONG SETE. Aos poucos foi possível ampliar o 
número de vagas e o grupo passou a ser formado por meio da divulgação do 
projeto no bairro e arredores, e também nas escolas da região. Atualmente 
há fila de espera de crianças e adolescentes, que são atendidas quando há 
alguma desistência, de tal forma que possui prioridade o candidato oriundo 
do núcleo familiar de algum participante ativo.

Normalmente, os educandos percorrem a pé o trajeto de sua casa até 
a ONG, onde participam de dois encontros semanais, de quatro horas de 
duração cada, no contraturno da escola. Assim, há grupos na ONG envolvi-
dos em atividades tanto no período matutino quanto no vespertino. A carga 
horária contempla não só as atividades específicas do projeto de extensão 
(que serão detalhadas logo mais), como também, dentro de uma rotina pre-
viamente estabelecida na instituição, momento para o lanche (oferecido gra-
tuitamente aos participantes) e diversas atividades extracurriculares como: 
esporte, oficinas de arte, educação ambiental, grupos de responsabilidade, 
dentre outras atividades, possibilitando experiências cognitivas, éticas, esté-
ticas e lúdicas aos participantes.

As ações do projeto de extensão são, ainda, campo de formação ini-
cial para estudantes de matemática e pedagogia, em estágio obrigatório e 
não-obrigatório; campo de formação continuada para professores, a partir 
de cursos de formação oferecidos à comunidade, em especial, professores 
atuantes na educação básica; e também campo de coleta de dados para pes-
quisas diversas, incluindo TCC, especialização lato sensu, mestrado etc. 
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A metodologia do projeto de extensão @PED, que vem sendo pro-
posta desde o ano de 2016, pode ser caracterizada da seguinte forma:

1) No início do ano, os responsáveis pelo projeto mapeiam, jun-
tamente com os educandos, quais jogos eletrônicos eles costumam jogar 
no tempo de lazer (por exemplo, Minecraft, Plantas Vs. Zumbis, The Sims, 
Dream League Soccer, Brawl Stars etc.). A partir daí, elegem-se, com a par-
ceria dos educandos, os jogos que serão utilizados para a aprendizagem em 
matemática, e leitura/escrita.5 A nosso ver, é importante que: a) os jogos 
escolhidos sejam, originalmente, jogos de entretenimento, ou seja, jogos 
produzidos para o lazer e não com fins pedagógicos; b) a linguagem do jogo 
esteja em português; e c) haja no jogo alguma abertura para reflexões mate-
máticas (por exemplo, contagem de pontos, operações de compra, presença 
de mapas, blocos geométricos etc).

2) Os responsáveis pelo projeto exploram os jogos em busca de mo-
mentos ou fases do jogo em que seja possível algum raciocínio matemático 
ou momentos de leitura e escrita. A partir do rol de cenas elencados são 
elaboradas questões/problemas escritos sobre estas cenas, que são classifi-
cadas em cinco categorias, a saber: “elementar”, “fácil”, “médio”, “difícil” e 
“super”, a depender dos conceitos necessários para a compreensão da mesma 
e do grau de elaboração conceitual exigido.

3) As crianças e adolescentes, jogam os jogos eleitos, contando com 
aparelhos eletrônicos disponibilizados pelo projeto de extensão a partir de 
seus parceiros (no caso, laboratório de informática com computadores e 
internet disponibilizados pela ONG parceira; espaços digitais com tablets 
oferecidos pelo LABIN; e salas de aula para trabalhos em grupo, com ma-
teriais didáticos ofertados pelo LEMAT e pelo Laboratório de Educação 
Matemática da Faculdade de Educação).

4) No início de cada novo semestre são realizadas avaliações prévias 
dos educandos para identificação do nível de compreensão sobre conceitos 
matemáticos em que cada um se encontra, para posteriormente agrupá-los 
em pequenos grupos, de até cinco educandos, que possuem nível semelhan-
te de compreensão de conceitos, independentemente da série ou ano escolar 
em que se encontrem. Os educandos pertencentes a um mesmo grupo tra-
balham juntos, durante um período, até que, em razão da necessidade, um 

5 No presente texto, detalharemos a proposta de educação matemática a partir dos jogos digitais, 
ficando para uma outra oportunidade o detalhamento das diversas possibilidades de reflexão sobre 
a língua materna a partir dos jogos digitais, realizadas no bojo do projeto.
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deles, alguns deles, ou todos eles, são remanejados para outros grupos face à 
sua evolução conceitual e nível de compreensão dos conteúdos trabalhados. 
Esse manejo não possui momento pré-estabelecido, tal qual ocorre nas pro-
gressões usualmente realizadas na escola, a cada novo ano letivo. A migração 
dos educandos entre os grupos ocorre à medida que a maturação conceitual 
destes sinaliza que seu nível de compreensão está compatível com um grupo 
de nível superior ao seu atual. Com menos frequência, ainda ocorrem situa-
ções em que o educando, por alguma falha nas nossas avaliações prévias, não 
demonstra conseguir se manter no grupo em que foi inicialmente colocado, 
ainda que recebendo ajuda do educador e/ou dos demais colegas. Para estes 
casos, o estudante tende a ser realocado em um grupo com nível de exigên-
cia conceitual anterior para que conteúdos e conhecimentos ainda imaturos 
sejam resgatados.

5) Cada grupo conta com a presença de um mediador, que pode 
ser um educador do projeto ou um estagiário, que fica responsável por di-
namizar o debate com o grupo, buscando garantir que todos participem e 
encontrem soluções para o problema apresentado, estimulando a troca e 
construção coletiva do conhecimento. As atividades seguem, geralmente, 
os seguintes momentos: a) leitura do texto da atividade pelos membros do 
grupo, normalmente elegendo-se um ou mais integrantes para realizarem a 
leitura, e certificando-se ao final da leitura de que todos compreenderam o 
que pede a questão; b) resolução da atividade – neste momento o mediador 
deixa que cada um tente responder à sua maneira os desafios da atividade, 
com pouca ajuda ou nenhuma, a depender da necessidade de cada edu-
cando; c) compartilhamento dos resultados, em que cada integrante busca 
explicar aos colegas como respondeu e quais estratégias utilizou, sendo que 
cada caminho é valorizado pelo mediador, a fim de reduzir a perspectiva 
dos estudantes de que sempre há apenas uma estratégia de solução possível. 
Trata-se, portanto, de uma proposta metodológica baseada na resolução de 
situações-problema (nascidos no contexto do próprio jogo), compreenden-
do que a construção dos conceitos em matemática se dão à medida que são 
problematizadas situações vividas no jogo (ou seja, o problema é visto como 
ponto de partida para a elaboração do conhecimento e não como ponto de 
chegada para verificação do conhecimento aprendido, como ele é usualmen-
te entendido).

6) Ao final de um semestre, os educandos realizam nova avaliação, 
para verificar se houve avanço na compreensão de conceitos matemáticos ou 
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de leitura e escrita. Também são avaliadas as ações e dinâmicas da proposta 
em si de modo a subsidiar as proposições e, quando possível, reelaborações 
a serem pensadas para o semestre seguinte.

4. Breves apontamentos teóricos do projeto

Os autores deste artigo, que atuam no projeto de extensão como co-
ordenadores ou participantes, compreendem que o jogo eletrônico imprime 
valores sociais e morais dos quais seus desenvolvedores compartilham, de 
modo implícito ou explícito. Opta-se, no entanto, por refletir acerca desses 
valores com os estudantes, problematizando suas visões de mundo e evitan-
do aqueles que incitam a violência ou preconceito de qualquer natureza.

Temos também nos dedicado ao estudo e organização de mapas 
conceituais de conceitos relativos ao Ensino Fundamental e Médio, num 
diálogo com as regulamentações para organização curricular para o estudo 
da Matemática no Ensino Fundamental e Médio, e, mais recentemente, a 
Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018) – e as pesquisas em 
Educação Matemática, desenvolvidas no Brasil para investigar situações que 
acolham invariantes e possibilidades de representações destes campos con-
ceituais em jogos digitais.

Ressaltamos que pensar nas reconfigurações sociais e comunicacio-
nais mais recentes por meio da ideia de rede não só é pertinente como sina-
liza para novos modos, novas linguagens e formas de se conceber também o 
conhecimento e sua aquisição. A expectativa linear, disciplinar e, em grande 
escala, isolada em “gaiolas epistemológicas” (D’AMBRÓSIO, 2016) com 
que a escola tem se organizado, apresenta-se cada dia mais insuficiente. Isso 
não significa negar que a organização disciplinar tenha sua importância, 
mas reconhecer que ela sozinha é limitada e dificulta a busca e construção 
de novos conhecimentos.

Acreditamos na construção não linear de conhecimentos e mapea-
mos campos conceituais (aditivos e multiplicativos), especialmente da ma-
temática da educação básica, identificando atividades que, partindo de jogos 
digitais de entretenimento, explorem, deem significado e ampliem a com-
preensão dos conhecimentos trabalhados. O estudo dos campos conceituais 
está pautado, sobretudo, em Vergnaud, auxiliando numa compreensão mais 
significativa dos conceitos e suas múltiplas relações. Vergnaud (1991; 2013) 
apresenta o conceito como constituído por situações, invariantes e represen-
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tações (SIR) (Figura 1). Conforme nos coloca o autor, uma situação pode 
fazer referência a mais de um conceito, assim como um conceito pode ser 
referenciado em várias situações. Mas são os invariantes que dizem das regu-
laridades que dão ao objeto características perceptíveis por meio da observa-
ção ou do estabelecimento de relações. A percepção destes invariantes, me-
diados pela palavra, é a abertura para a compreensão (MERLEAU-PONTY, 
1996).

Figura 1 – Modelo de Vergnaud

Fonte: Material dos autores

É por isso que as intervenções pedagógicas levadas a feito são pauta-
das nos invariantes conceituais dos campos conceituais possíveis de serem 
explorados/representados, a partir das situações nos jogos digitais de entre-
tenimento. Em um mesmo grupo participam estudantes de diversas séries 
escolares e idades, considerando seus conhecimentos prévios e suas necessi-
dades de aprendizagem, a partir da identificação dos invariantes conceituais 
mapeados em campos conceituais que o educando sabe fazer “sem ajuda”, 
“com ajuda” ou “nem com ajuda”. Tal compreensão se dá sustentada pelos 
estudos de Vygotsky, que afirma: “Ensinar uma criança o que ela não é capaz 
de aprender é tão estéril quanto ensiná-la a fazer o que ela já faz sozinha” 
(2009, p. 336-337), e procuramos organizar os grupos de modo que os 
estudantes possam estar em parceria com companheiros com níveis de difi-
culdade e compreensões próximas, pois “em colaboração a criança sempre 
pode fazer mais do que sozinha” (2009, p. 329).

No decorrer das atividades, os educadores se colocam atentos às difi-
culdades apresentadas pelos estudantes, buscando contribuir para o ensino 
e aprendizagem de cada um, os estimulando a compartilharem seus racio-
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cínios e, ainda, a refletirem sobre seus impasses e sobre as possíveis soluções 
do problema apresentado, sempre incentivando e ressaltando a importância 
do registro dos seus pensamentos. Este processo corresponde à tríade ação-
-reflexão-registro, apresentada por Barreto, Borges e Menezes (2015) para o 
ensino da matemática. De acordo com os autores, o jogo digital torna-se um 
objeto constitutivo para o desenvolvimento desta tríade e, ainda, possibilita 
a realização de atividades situadas, sendo “possível encaminhar os alunos 
para uma atitude investigativa em que se façam questionamentos, elabora-
ção de conjecturas e discussões de argumentos que levem a compreensões” 
(2015, p. 4).

Além disso, nessa abordagem procura-se valorizar a diversidade 
de caminhos para resolução de problemas, derrubando crenças negati-
vas em relação à matemática (VILA; CALLEJO, 2006) e estimulando o 
uso de algoritmos não convencionais, explorando as propriedades do nú-
mero e das operações, na esteira de Lerner e Sadovsky (1996), e Kamii e 
Livingstonm(1995).

5. A pesquisa realizada: objetivo e metodologia

A pesquisa cujos resultados parciais estão aqui apresentados se deu 
no âmbito do projeto de extensão @PED. O objetivo da pesquisa foi res-
ponder à seguinte pergunta: a proposta de educação matemática a partir de 
jogos digitais oferecida pelo projeto @PED é bem aceita pelos estudantes 
do projeto?

Para alcançar o objetivo da investigação, optamos pela Perspectiva 
Comunicativa Crítica (GÓMEZ et al., 2006). Esta opção metodológica é 
coerente com os referenciais teóricos do projeto e privilegia a interação entre 
a pesquisa acadêmica e a realidade, promovendo a participação ativa dos 
atores envolvidos, na busca não só da compreensão da realidade por todos, 
mas também em sua superação. Implica uma postura dialógica diante das 
pessoas e da produção de conhecimento. Ontologicamente, entende que a 
realidade social é comunicativa, ou seja, é uma concepção humana cujos 
significados são construídos de forma comunicativa através da interação en-
tre as pessoas; epistemologicamente, é dialógica, porque considera que os 
enunciados científicos são produto do diálogo; metodologicamente, busca 
fazer com que as pessoas investigadas participem da investigação em plano 
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de igualdade com os investigadores, facilitando a construção de significados 
a partir das interações (GÓMEZ et al., 2006, p. 49-50).

Baseada na Teoria da Ação Comunicativa de Habermas (1987) e, 
também, no conceito de dialogicidade de Paulo Freire (1967), tal perspecti-
va metodológica parte do pressuposto de que há uma experiência comuni-
cativa no processo de investigação.

O cientista social não conta em princípio com um acesso ao mundo 
da vida distinto daquele que tem o leigo em ciências sociais. De certo 
modo, tem que pertencer ao mundo da vida cujos ingredientes querem 
descrever. E para poder descrevê-los tem que poder entendê-los. E para 
poder entendê-los tem, em princípio, que participar de sua produção. 
(HABERMAS, 1987, p.155)

Assim, a metodologia comunicativa representa uma ruptura no sen-
tido usualmente construído para a relação entre o pesquisador e os partici-
pantes da investigação, pois o foco é procurar entender como os significados 
se constroem comunicativamente, partindo-se do pressuposto ontológico 
de que, em se tratando de fenômenos sociais, não existem as coisas tais 
quais elas são, mas sempre tais quais elas, comunicativamente, a partir de 
consensos, se dão.

Para a análise dos dados parciais aqui explorados, obtidos por meio 
de questionários, recorreu-se à perspectiva da pesquisa documental, com-
preendida como uma estratégia que oportuniza a observação do processo 
de maturação ou de evolução de indivíduos, grupos, conceitos, conheci-
mentos, comportamentos, mentalidades, práticas etc (CELLARD, 2008) 
– em especial, por meio da análise de fontes primárias, dados originais, a 
partir dos quais se tem uma relação direta com os fatos a serem analisados 
(OLIVEIRA, 2007). A base documental foram questionários aplicados com 
os educandos do projeto por quatro vezes: ao final do segundo semestre 
de 2017; ao final do primeiro semestre de 2018; ao final do segundo se-
mestre de 2018; e no final do primeiro semestre de 2019. Utilizou-se, em 
todas as ocasiões, formulário do Google com a seguinte pergunta genérica: 
O que você achou da proposta de aprender matemática a partir dos jogos? 
As opções dos dois primeiros questionários foram: muito bom, bom, mais 
ou menos e ruim. Já nos dois últimos questionários, acrescentou-se a opção 
muito ruim. Acompanhando esta pergunta, foi inserida uma pergunta aber-
ta: Por quê?
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Nos últimos dois questionários, no intuito de detalhar melhor a per-
gunta geral, foram realizadas três outras perguntas específicas, que faziam 
referência à metodologia proposta pelo projeto de extensão (metodologia 
já detalhada no tópico 3), a saber: “1) Leitura: a primeira coisa na hora da 
atividade de matemática é ler a questão em grupo, o que você acha desse 
momento?”; “2) Resolução: depois da leitura, cada um tenta resolver a ques-
tão do seu jeito, o que você acha desse momento?”; “3) Compartilhamento: 
por fim, cada um fala para o grupo como tentou fazer e, juntos, fazemos a 
questão, o que você acha desse momento?”. Em cada uma delas, foi inserida 
também a pergunta aberta: “Por quê?”.

Os resultados da pesquisa e sua discussão são apresentados a seguir, 
de forma parcial, pois foram problematizados apenas os dados objetivos 
(perguntas fechadas), já que os dados subjetivos (perguntas abertas) estão 
ainda sendo analisados pelo grupo. 

Ressaltamos que os sujeitos investigados não são necessariamente os 
mesmos, uma vez que nem todos os educandos participantes em um se-
mestre do projeto seguem participando no semestre seguinte, além da pos-
sibilidade de que novos educandos ingressem a cada semestre. Além disso, 
a quantidade de sujeitos que responderam aos questionários variou, pois 
foram considerados os sujeitos presentes nos dias da coleta de dados da pes-
quisa, sendo que o número de indivíduos respondentes nunca foi inferior a 
80% do número de participantes total do projeto naquele semestre, o que 
garante a força e representatividade do grupo amostral. Ressaltamos, ainda, 
que todos os sujeitos investigados foram autorizados por seus responsáveis 
para a participação na coleta de dados. São, em sua totalidade, crianças e 
adolescentes de 6 a 17 anos, estudantes do Ensino Básico (ensino funda-
mental e ensino médio) de escolas públicas da periferia de Goiânia e Apare-
cida de Goiânia, frequentadores da ONG parceira do projeto.

6.  Resultados parciais da pesquisa e discussão dos resultados 

Organizamos na tabela abaixo os resultados dos questionários, por 
ano/semestre e respostas escolhidas, número de sujeitos respondentes e por-
centagem dos mesmos do total.
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Tabela 1 - Resultados da pergunta genérica: O que você achou da pro-
posta de aprender matemática a partir dos jogos?

Ano 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1
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Muito 
Bom 42 62,60% 30 54,50% 43 55,80% 57 68,70%

Bom 17 25,40% 13 23,60% 24 31,20% 24 28,90%

Mais ou 
Menos 6 9% 7 12,70% 7 9,10% 2 2,40%

Ruim 2 3% 5 9% 1 1,30% 0 0%

Muito 
Ruim - - - - 2 2,60% 0 0%

Total 67 100% 55 100% 77 100% 83 100%

(Fonte: Dados dos Autores)

Em todos os questionários, a resposta “muito bom” foi a vencedora, 
abarcando de 54,5 a 68,7% das respostas dos sujeitos, ou seja, sempre mais 
da metade, e chegando a mais de 2/3 dos votos na última coleta; em segun-
do lugar, tivemos a resposta “bom”, com 23,6 a 31,2%, ou seja, de 1/5 a 1/3 
dos votos; em terceiro lugar, vem a resposta “mais ou menos”, abrangendo 
de 2,4 a 12,7% das respostas, o que representa, na sua maior expressão, em 
torno de 1/10 dos votos; e em quarto lugar, aparece a  resposta “ruim”, que 
nos primeiros dois questionários ficou entre 0 a 9% dos participantes. Nos 
dois últimos questionários, incluiu-se a resposta “muito ruim”, que abarca 
de 0 a 2,6% das respostas dos questionários, ressaltando que, da primeira 
vez em que apareceu, superou as respostas “ruim” (dois sujeitos responde-
ram muito ruim e apenas um respondeu ruim).

Para nós, os resultados indicam ampla aceitação dos sujeitos em re-
lação à proposta do projeto. Quando se agrupam as respostas “muito bom” 
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e “bom” em respostas positivas, “mais ou menos” em respostas neutras, e 
“ruim” e “muito ruim” em respostas negativas, a percepção desta ampla acei-
tação fica ainda mais evidente:

Tabela 2 - Resultados da pergunta genérica com respostas agrupadas

Ano 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1
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Respostas Positivas 59 88% 43 78,10% 67 87% 81 97,60%
Respostas Neutras 6 9% 7 12,70% 7 9,10% 2 2,40%

Respostas Negativas 2 3% 5 9% 3 3,90% 0 0%

Total 67 100% 55 100% 77 100% 83 100%

(Fonte: Dados dos Autores)

Percebe-se que as respostas positivas variaram de 78,1 a 97,7%, ou 
seja, no menor resultado, aproximadamente 8 em cada 10 participantes 
apresentam respostas positivas, e no maior resultado este número salta para 
aproximadamente 10 em cada 10 participantes. No último questionário, 
não houve a escolha de respostas “ruim” e “muito ruim” por parte dos su-
jeitos, o que pode significar um amadurecimento da proposta por parte da 
equipe do projeto, tanto quanto uma maior compreensão da proposta pelos 
próprios educandos.

Já as respostas negativas variam de 3 a 9%, ou seja, no maior resul-
tado, cerca de 1 em cada 10 participantes apresentam respostas negativas, e 
no menor resultado, apenas 1 em cada 30 participantes fornecem respostas 
negativas. No caso dos participantes que apresentaram respostas neutras, o 
percentual varia de 2,4 a 12,7%, o que corresponde, no maior resultado, a 
uma média de 1 em cada 10 participantes, e no menor, de 1 em cada 40 par-
ticipantes. Ou seja, considerando o pior cenário, aquele em que o número 
de respostas negativas e neutras é o maior encontrado dentre os quatro ques-
tionários, e aquele em que o número de respostas positivas é o menor encon-
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trado dentre os quatro questionários, temos que, de cada 10 participantes 
do projeto, 8 apresentam respostas positivas, 1 apresenta resposta negativa e 
1 apresenta resposta neutra, o que constitui 80% de menções positivas. Isso, 
de fato, é um forte indicador de que o projeto tem conquistado o interesse 
e adesão dos educandos. Em relação às demais perguntas, organizamos os 
dados no seguinte quadro:

Quadro 1 - Resultados das perguntas específicas

Pe
rg

un
ta

s 
es

pe
cí

fic
as

1) LEITURA. A primeira 
coisa na hora da atividade de 
matemática é LER a questão 
em grupo. O que você acha 

desse momento?

2) RESOLUÇÃO. Depois 
da leitura, cada um tenta 
resolver a questão do seu 

jeito. O que você acha desse 
momento?

3) 
COMPARTILHAMENTO. 
Por fim, cada um fala para o 
grupo como tentou fazer e, 
juntos, fazemos a questão. 

O que você acha desse 
momento?
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Muito 
Bom 21 27,3% 41 49,4% 28 36,4% 39 47% 25 32,5% 40 48,2%

Bom 32 41,5% 23 27,7% 33 49,8% 31 37,3% 33 49,8% 34 50%

Mais 
ou 

Menos
15 19,5% 15 18,1% 11 14,3% 10 12% 10 13% 5 6%

Ruim 3 3,9% 2 2,4% 3 3,9% 2 2,4% 8 10,4% 3 3,6%

Muito 
Ruim 6 7,8% 2 2,4% 2 2,6% 1 1,2% 1 1,3% 1 1,2%

Total 77 100% 83 100% 77 100% 83 100% 77 100% 83 100%

(Fonte: Dados dos Autores)

Para melhor analisar os resultados, fizemos a análise também agru-
pando as respostas em três categorias, a saber: “respostas positivas”, “respos-
tas neutras” e “respostas negativas”. Inserimos a média percentual para cada 
pergunta, considerando os dois formulários.
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Quadro 2 - Resultados das perguntas específicas com respostas agrupa-
das e média

Pe
rg

un
ta

s 
es

pe
cí

fic
as

1) LEITURA. A primeira 
coisa na hora da atividade de 
matemática é LER a questão 
em grupo. O que você acha 

desse momento?

2) RESOLUÇÃO. Depois 
da leitura, cada um tenta 
resolver a questão do seu 

jeito. O que você acha desse 
momento?

3) 
COMPARTILHAMENTO. 
Por fim, cada um fala para o 
grupo como tentou fazer e, 
juntos, fazemos a questão. 

O que você acha desse 
momento?

Ano 2018-2 2019-1 2018-2 2019-1 2018-2 2019-1
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Respostas 
Positivas 53 68,8% 62 77,1% 61 86,2% 70 84,3% 58 82,3% 74 98,2%

Média 
Respostas 
Positivas

72,9% 85,5% 90,2%

Respostas 
Neutras 15 19,5% 15 18,1% 11 14,3% 10 12% 10 13% 5 6%

Média 
Respostas 
Neutras

18,8% 13,1% 9,5%

Respostas 
Negativas 9 11,7% 4 4,8% 5 6,5% 3 3,6% 9 11,7% 4 4,8%

Média 
Respostas 
Negativas

8,2% 5% 8,2%

Total 77 100% 83 100% 77 100% 83 100% 77 100% 83 100%

(Fonte: Dados dos Autores)

É possível perceber que, na toada da pergunta geral, as perguntas 
específicas apresentam porcentagem de respostas positivas consideravelmen-
te maior que as respostas negativas ou neutras. Dentre as médias, há uma 
variação de 72,9% a 90,3% (7 a 9 em cada 10 participantes) considerando 
os valores percentuais absolutos de 68,8% a 98,2%. Em relação às respostas 
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neutras, os valores de média variam entre 9,5% e 18,8% (1 a 2 em cada 10 
participantes), sendo que os percentuais absolutos estão entre 6% e 19,5%. 
Por fim, as respostas positivas possuem percentuais médios variando de 5% 
a 8,2% (0 a 1 em cada 10 participantes), e absolutos de 3,6% a 11,7%.

Dentre os três momentos pedagógicos que organizam as atividades, 
o que recebeu mais respostas positivas, considerando os percentuais médios, 
foi o do compartilhamento. Dividir o que se sabe, tendo os caminhos que 
encontrou para a resolução da questão validados pelo mediador e pelo gru-
po, tem se mostrado, portanto, algo positivamente avaliado pelos educan-
dos. Houve um avanço notável, dentre os dois questionários, da porcenta-
gem de respostas positivas em relação a esse momento pedagógico, saltando 
16 pontos percentuais de um para outro, o que é digno de nota e merece 
maiores investigações, mas pode já sinalizar para um maior amadurecimen-
to do grupo em relação à proposta e de seus ajustes com o passar do tempo 
de desenvolvimento do projeto. 

No entanto, a porcentagem de participantes que afirma gostar do 
momento da resolução foi o que menos se alterou de um questionário para 
outro (alteração de 1,9%). Essa baixa variação pode indicar certa solidez da 
informação, garantindo maior confiabilidade neste dado: muitas crianças (8 
em cada 10) apresentam respostas positivas para o momento da resolução. 
A utilização de momentos ou desafios do jogo eletrônico que o educando 
gosta, em prints de cenas ou vídeos, pode explicar o sucesso desse momento. 
Por fim, o momento que recebeu menos respostas positivas foi o da leitura, 
com média percentual de 72,9%. Ainda é um número alto, mas ter sido o 
que menor apresenta respostas positivas pode significar certa insegurança ou 
resistência por parte dos educandos na realização desse momento, compara-
tivamente aos demais. 

Ao avaliarmos as respostas negativas apresentadas aos três momentos, 
há um empate entre o momento da leitura e o do compartilhamento como 
momentos mais avaliados negativamente pelos respondentes, com percen-
tual médio de 8,2%. Apesar de ser um número baixo (por volta de 1 em 
cada 10 participantes), é preciso refletir sobre ele. No caso do momento da 
leitura, esse número reforça a hipótese do parágrafo anterior: algumas crian-
ças podem apresentar insegurança ou medo em realizar a leitura coletiva. No 
caso do momento do compartilhamento, pode-se entender que, ainda que 
várias crianças gostem que suas respostas sejam compartilhadas e validadas 
pelo grupo, algumas outras podem não se sentir confortáveis, em razão de, 



Polyphonía, v. 30/2, jul.-dez. 2019 195

por exemplo, terem vergonha ou insegurança de se exporem ou, ainda, por 
sentirem que é perda de tempo se esforçarem para ouvir o colega.

Considerações finais

As compreensões até agora estabelecidas pelo grupo na vivência do 
projeto indicam que aliar jogos digitais de entretenimento ao ensino cons-
titui-se num caminho promissor que, ao lado do ensino dito “tradicional”, 
organizado pela escola na lógica de gaiolas epistemológicas, poderia com-
plementar o processo de compreensão de conceitos, além de fomentar o 
interesse e envolvimento dos educandos. 

Especificamente, quanto aos fatores interesse e envolvimento, os 
dados obtidos nos questionários, aqui analisados, sinalizam para uma boa 
aceitação da proposta por parte dos educandos participantes do projeto. 
Conforme exposto, as respostas positivas constituem a maioria das opções 
elencadas pelos respondentes, sendo que para a categoria “muito bom” per-
cebemos um índice que flutuou entre, aproximadamente, 54% e 68% das 
respostas avaliadas. Quando associamos as categorias “muito bom” e “bom” 
em uma única categoria denominada “respostas positivas” obtemos um per-
centual ainda maior, que circula em torno de 78% e 97% das respostas. O 
baixo índice de respostas negativas, quando associamos as categorias “ruim” 
e “muito ruim”, que permeia algo em torno de 2,4% e 12,7%, também aca-
ba por corroborar com a percepção de que a proposta tem sido bem aceita 
pelos estudantes envolvidos.

Por outro lado, percebemos, inclusive, que no último questionário 
aplicado nenhum dos respondentes escolheu a opção “ruim” ou “muito ruim” 
ao manifestar sua avaliação sobre a proposta ou sobre as suas dinâmicas de 
realização. A nosso ver, esse panorama não só valida a boa aceitação da pro-
posta por parte das crianças e jovens como, também, pode apontar para uma 
maior compreensão da proposta por parte dos participantes. Mais que isso, 
pode indicar, no limite, uma percepção mais lúcida e madura dos educan-
dos em relação à possibilidade de que jogos de entretenimento, usualmente 
associados a momentos de lazer, possam balizar momentos de aprendizagem 
e partilha. De fato, análises mais detalhadas não prescindem de investigação 
mais aprofundada e serão melhor analisadas face às informações presentes nas 
perguntas abertas dos questionários, informações que se encontram em fase 
de organização e que deverão estruturar publicação futura.



Polyphonía, v. 30/2, jul.-dez. 2019196

Por fim, temos acreditado também que estratégias como as apresen-
tadas aqui possibilitam uma releitura da escola e suas dinâmicas, além de 
fomentar a inserção desta na alegada “sociedade em rede”, permitindo-se 
espaço para o uso e discussão das novas mídias e linguagens, ainda que essa 
inserção seja carregada de contradições. Não as negamos, as tomamos como 
referência para a superação de uma visão superficial e romântica ou, ao revés, 
fortemente pessimista, que é possível identificar em muitos educadores e na 
sociedade de um modo geral acerca da aliança entre jogos digitais e ensino.
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Resumo
Dentre as práticas pedagógicas comuns ao ambiente escolar e diante das mudanças 
tecnológicas, selecionamos para este trabalho a avaliação da aprendizagem e as ferramentas 
digitais que podem ser usadas como facilitadoras do processo avaliativo. O objetivo geral do 
artigo é trazer reflexões importantes sobre a avaliação. Inicialmente, trazemos concepções 
dicionarizadas sobre avaliação, atribuindo um viés semiótico para o termo. As últimas 
discussões teóricas que formulam sobre diversos tipos avaliativos também são alvo deste 
artigo e podem ser corroboradas com as proposições teóricas de diversos teóricos do campo da 
educação. O objetivo específico do artigo é analisar semioticamente a interface da plataforma 
educacional Additio, uma ferramenta de gestão escolar que permite a inserção de diversos 
tipos de avaliação por meio do seu sistema de rubricas. O ferramental teórico escolhido para 
essa análise é a semiótica discursiva e plástica de linha greimasiana. Primeiro, observamos 
o plano da expressão e apresentamos a plataforma, sua interface e analisamos seus espaços 
de usuário, tais como: página de login, página inicial, sistemas internos de cadastramento 
de alunos, notas e avaliações. Em seguida, mostramos como acontece a interação sujeito e 
plataforma, colocando em evidência os arranjos modais do plano do conteúdo. Os resultados 
aferidos demonstram como as ferramentas digitais facilitam o fazer pedagógico docente e 
oportunizam o uso de avaliações diversificadas.
Palavras-chave: avaliação; objetivos afetivos; avaliação da afetividade; semiótica discursiva.

Insertion of digital technologies in evaluation practices: a semiotic reading of the 
educational platform Additio

Abstract
Among the pedagogical practices common to the school environment and technological 
changes, we selected for this work the evaluation of learning and the digital tools used as 
facilitators of the evaluation process. The main objective of the article is to bring important 
reflections on the evaluation. Initially, we bring conceptualized conceptions about evaluation, 
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assigning a semiotic bias to the term. The last theoretical discussions that formulate on 
several types of evaluation are also the subject of this article and can be corroborated with 
the theoretical propositions of several theorists of education. The specific objective is to 
analyze semiotically the interface of the educational platform Additio, a school management 
tool that allows the insertion of several types of evaluation through its system of rubrics. 
The theoretical tool chosen for this analysis is the discursive and plastic semiotics of the 
greimasian line. First, we look at the expression plane and present the platform, its interface 
and analyze its user spaces, such as: login page, home page, internal student enrollment 
systems, grades and assessments. Next, we show how the subject and platform interaction 
happens, specially the modal arrangements of the content plane. Finally, the results show 
how the digital tools facilitate teacher’s work and the use of diversified assessments. 
Keywords: evaluation; affective objectives; assessing affective domain; discursive semiotic.
_________________________________________________________

Introdução

As discussões deste artigo se coadunam aos diversos questionamentos 
levantados pelos professores da educação básica, principalmente sobre as 
práticas que envolvem a elaboração de provas e o sistema avaliativo adota-
do pelas escolas, geralmente. Os questionamentos sobre avaliação, presen-
tes neste artigo, são objeto de formulações teóricas de diversos autores da 
educação, tais como Suassuna (2007), Luckesi (2011), Martins, Racilan e 
Souza (2012) e Moretto (2014), ao abordarem os paradigmas da avaliação 
no sistema educacional vigente. 

Diante disso, o objetivo geral do artigo é trazer essas reflexões teóricas 
sobre as práticas avaliativas comuns ao meio escolar, evidenciando perfis ava-
liativos mais convencionais, ou seja, tradicionalmente inseridos no sistema 
educacional. Configura-se, inicialmente, uma discussão em torno do termo 
avaliação, em que apresentamos definições encontradas em dicionários de 
uso comum da língua e no dicionário de semiótica, a fim de associá-la a 
um valor formativo. Demonstramos ainda, como cada eixo avaliativo pode 
compor as práticas pedagógicas nos diferentes estágios da aprendizagem.

Acompanham as formulações presentes, o uso de objetivos afetivos 
nas práticas pedagógicas. Tradicionalmente, alguns teóricos do campo da 
educação, tais como Bloom, Krathwohl e Masia (1973), dividem os objeti-
vos educacionais em três domínios: cognitivo, afetivo e psicomotor. Para es-
ses autores, os objetivos cognitivos se mostram mais fáceis de trabalhar, pois, 
de forma geral, professores tem mais facilidade em quantificar o desempe-
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nho cognitivo dos alunos. No entanto, ao refletirem sobre as habilidades 
afetivas, acabam frustrados, dada a dificuldade em se atribuir uma nota. É 
então que as tecnologias digitais voltadas para a educação passam a cumprir 
papel fundamental no processo avaliativo, já que, em alguns casos, otimi-
zam o tempo de planejamento, facilitam o trabalho com diversas avaliações, 
permitem acompanhar o desempenho dos alunos e, ainda, trabalhar com 
objetivos afetivos. Por isso, escolhemos como objeto de análise a plataforma 
educacional Additio, uma ferramenta de gestão de sala de aula.

A plataforma possibilita o cadastramento de diferentes tipos de ava-
liação, por meio do seu sistema de rubricas. Ela permite, também, a con-
figuração de diferentes tipos de notas, seja a simples atribuição numérica e 
de conceitos, até o uso de escalas de cores e ícones. Dentre os recursos que 
a plataforma dispõe, mostramos como seu sistema de rubricas possibilita o 
trabalho com objetivos do campo afetivo, o que vai em direção às discussões 
formuladas neste artigo. Outras plataformas educacionais também oferecem 
recursos semelhantes, como as plataformas Guten news, Google classroom, 
Class dojo, Teacher kit, entre outros, porém, os recursos são limitados quanto 
ao cadastro de avaliações, ou estão focados em avaliações do domínio cogni-
tivo, que não são o foco principal deste trabalho. 

Para análise da plataforma, elegeu-se como fundamentação teórica a 
semiótica discursiva e a semiótica plástica, desenvolvida por Floch (1972). 
Esta última porque em suas proposições contempla os elementos imagé-
ticos, importantes à essa análise. Metodologicamente, mostramos como 
as cores, ícones e outros elementos presentes no layout conversam com o 
enunciatário. Assim, analisamos o espaço de login, a página inicial, o cadas-
tramento de alunos e o cadastramento de notas, utilizando três categorias: 
cromática, eidética e topológica. Esperamos, com isso, justificar o uso de 
tecnologias digitais nas práticas pedagógicas, em especial, como facilitadoras 
das práticas avaliativas, de forma que dialogue com as discussões levantadas 
sobre os paradigmas da avaliação escolar.

Avaliação numa perspectiva semiótica

Em sua concepção mais simples, a noção de avaliação possibilita uma 
reflexão importante sobre como tal prática no ambiente escolar é distante 
do sentido comum que a palavra carrega. A esse respeito, apontemos o que 
esclarecem Ferreira e Leal:
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Quando temos que tomar uma decisão importante, pensamos muitas 
vezes, antes, se tal escolha é a mais acertada, se este é o momento certo, 
se estamos agindo apenas com o coração ou com a razão, se adotamos 
as melhores estratégias, se os resultados de nossas ações foram os que 
esperávamos que fossem etc. Não é apenas em momentos tão marcantes 
de nossas vidas, como quando decidimos casar, ter um filho ou escolher 
uma profissão, por exemplo, que fazemos escolhas e que ponderamos as 
nossas ações. Até uma simples ida ao comércio nos coloca em situação de 
alerta para as nossas escolhas. (FERREIRA; LEAL, 2007, p. 11).

Se a avaliação é um ato de ponderar sobre escolhas que iremos fazer e 
sobre quais decisões tomar, o seu propósito em ambiente escolar deve nor-
tear as abordagens do professor e de toda a comunidade escolar. Nesse caso, 
a fim de entender melhor o que caracteriza a avaliação escolar, procuramos 
algumas definições formais para o termo.

Ao realizar uma busca sobre o vocábulo “avaliar” nos dicionários Dicio 
e Michaellis, a definição do termo, em ambos os dicionários, apresenta certas 
semelhanças. Entretanto, o dicionário Michaellis fornece definições mais de-
talhadas e completas. As cinco entradas apreciadas pelo dicionário Dicio são: 
“1. Determinar o valor de; 2. Compreender; 3. Apreciar, prezar; 4. Reputar-
-se; 5. Conhecer o seu valor.” (DICIO, 2018).  No Michaellis, temos: 

Calcular ou determinar o valor, o preço ou o merecimento de [...]; 2. 
Reconhecer a intensidade, a força de [...]; 3. Apreciar o valor de algo 
ou alguém [...]; 4. Fazer o cômputo de, calcular, computar, orçar [...]; 
5. Supor previamente, julgar segundo certas probabilidades; pressupor, 
presumir [...].  (MICHAELLIS, 2018, s/p).

Em aproximação com as práticas pedagógicas, a primeira definição 
“determinar o valor de”, bem como as definições “compreender, julgar”, 
parecem mais adequadas ao contexto escolar. Já o termo “analisar”, também 
observado nesses mesmos dicionários, pelas semelhanças que possui com 
o vocábulo “avaliar”, sugere uma relação sinonímica. No dicionário Dicio 
(2018), encontramos os seguintes significados: “1. Fazer análise de; 2. Exa-
minar com atenção; 3. Criticar”, no Michaellis, as entradas são: 

Fazer análise de; decompor um todo em suas partes constituintes 
ou fundamentais [...]; 2. Investigar ou examinar minuciosamente; 
esquadrinhar, dissecar [...]; 3. Discutir o valor de (alguém ou algo), 
verificando qualidades e defeitos; comentar, criticar, ponderar [...];  
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4. Decompor uma unidade linguística (palavra, frase, oração, período, 
texto etc.) em seus elementos mínimos para descrição e classificação [...]; 
5. Examinar(-se) ou submeter (-se) a análise; apreciar(-se), estudar(-se); 
6. Psicanalisar. (MICHAELLIS, 2018, s/p).

Retomemos a terceira definição do dicionário Michaellis, “3. Discu-
tir o valor de (alguém ou algo), verificando qualidades e defeitos; comentar, 
criticar, ponderar”, já que o ato pedagógico de avaliar pressupõe a discussão 
e ponderação do valor das produções escolares, sejam elas do âmbito cog-
nitivo, afetivo ou psicomotor.  O primeiro termo também constitui parte 
essencial desse processo, a postura do professor diante das produções do 
alunado é de análise, pressupondo crítica, comentário, verificação de quali-
dades e defeitos, como elencado no item 3 do dicionário.

Para suscitar as devidas distinções, tomada a perspectiva semiótica, 
recorremos ao termo “análise”, presente no Dicionário de semiótica, em 
que é definido como “o conjunto de procedimentos utilizados na descrição 
de um objeto semiótico” (GREIMAS; COURTÉS, 1979, p. 20). O objeto 
semiótico discutido no âmbito da avaliação escolar, e que ainda vai se de-
lineando à medida em que aprofundamos nossas discussões, é a qualidade 
das produções e comportamentos do aluno, contemplando os domínios de 
aprendizagem já referidos. O objeto indica para quem avalia e para quem é 
avaliado as competências que foram internalizadas no processo de ensino-
-aprendizagem, as decisões que devem ser tomadas e ainda a revisão e con-
solidação das propostas curriculares (MARCUSCHI, 2006 apud CARVA-
LHO, 2018, p. 54).

Caminhando um pouco mais, cabe também a averiguação dos vo-
cábulos “descrição” e “procedimentos”. O primeiro, de difícil definição nos 
termos do dicionário de semiótica, pode ser entendido como “uma ativida-
de que consiste na construção de uma linguagem descritiva” (GREIMAS; 
COURTÉS, 1979, p. 111) – uma definição mais pertinente para o estudo 
que se faz sobre avaliação da aprendizagem. O segundo vocábulo, é referido 
da seguinte maneira: “entende-se por procedimento uma sequência de opera-
ções ordenada, que visa a esgotar a descrição de um objeto semiótico, segun-
do o nível de pertinência escolhido” (GREIMAS; COURTÉS, 1979, p. 20).

Ao relacionar essas definições, fica evidente que o trabalho de avaliar 
não é uma tarefa facilmente executável. Descrever o objeto semiótico, indica 
ao nosso ver, fazer o uso de procedimentos claros, ou seja, ter em mente uma 
sequência de operações que guiará a análise. O nível de pertinência esco-
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lhido, como descrito no dicionário, aponta para os objetivos traçados pelo 
professor, e dizem respeito às habilidades cognitivas, afetivas e psicomotoras 
mobilizadas pelo aluno quando ele estuda situações complexas propostas 
em sala de aula (MORETTO, 2014, p. 21).  É nessa direção que o conhe-
cimento sobre as diferentes concepções e funções da avaliação, presentes na 
tradição desses estudos, auxilia na escolha de procedimentos avaliativos.

MODALIDADES DE AVALIAÇÃO E SEUS RECURSOS

No âmbito dos estudos sobre avaliação, observando-se aspectos re-
lacionados às metodologias, concepções, funções e objetivos, alguns estu-
diosos compreendem, hoje, a coexistência de dois grandes paradigmas: um 
paradigma tradicional e outro de caráter formativo. O primeiro reconhece-
-se pela competitividade, classificação, quantização do conhecimento e me-
ritocracia. O segundo é caracterizado por atitudes democráticas e por uma 
concepção de aprendizagem ampla, ou seja, que abarque todo o processo de 
aprendizagem (SUASSUNA, 2007, p. 27-28).

Dentre as problemáticas suscitadas pelo paradigma tradicional estão 
os testes padronizados e os resultados quantitativos obtidos destes (SUASSU-
NA, 2007, p. 32), de forma que a única habilidade exigida é a de recordar.  
Assim, o sistema avaliativo enfoca um poder-fazer do sujeito, cujo objeto de 
valor são as pontuações atribuídas ao longo do ano escolar, sem preocupação 
com o amadurecimento dos conteúdos internalizados ou com habilidades 
que superem às ligadas a cognição. Além disso, a avaliação deixa de cumprir 
seu papel diagnóstico quando a escola a utiliza como ato de verificar:

A verificação encerra-se no momento em que o objeto ou ato de 
investigação chega a ser configurado, sinteticamente, no pensamento 
abstrato [...] A dinâmica do ato de verificar encerra-se com a obtenção do 
dado ou informação que se busca, isto é, “vê-se” ou “não se vê” alguma 
coisa. E...pronto! Por si, a verificação não implica que o sujeito retire 
dela consequências novas e significativas. (LUCKESI, 2011, p. 92).

É evidente que temos diante de nós uma cultura escolar observadora 
da avaliação somativa – aqui entendida como avaliação tradicional, utiliza-
da para comprovar se determinados conteúdos ao longo do bimestre ou do 
ano letivo foram memorizados pelos alunos, como referido no parágrafo 
anterior. Essa forma de avaliar, comum ao ambiente escolar, é prejudicial a 
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o todo sistema educacional (aluno, professor, comunidade escolar) quando 
utilizada com exclusividade durante o processo avaliativo. É certo que a pro-
va, o recurso mais utilizado no contexto da avaliação somativa, ainda é parte 
do dia a dia do professor. Sem muitas chances de se desvincular dela, cabe, 
conforme Moretto (2014), ressignificar o instrumento e elaborá-la dentro 
de uma nova perspectiva pedagógica. É nesse sentido que a prova pode ser 
integrada ao segundo paradigma da avaliação.   

No segundo paradigma, observamos dois tipos de avaliação: a ava-
liação diagnóstica e a avaliação formativa. A primeira é utilizada pelos pro-
fessores com o objetivo de averiguar os conhecimentos prévios dos alunos, 
assim, quando o professor planeja suas aulas, consegue estabelecer objetivos 
que contemplem esses conhecimentos, podendo avançar ou retomar deter-
minados conteúdos. A avaliação formativa, por sua vez, fornece ao professor 
informações sobre a forma como os alunos entendem e aplicam os conheci-
mentos adquiridos em sala de aula (BRAGA, 2012).

Uma forma de tornar o processo avaliativo mais eficiente, é por meio 
da inserção de tecnologias digitais em sala de aula. Observar o desenvolvi-
mento de alunos ao longo de um bimestre ou de um ano demanda bastan-
te esforço do professor. Com turmas cheias, e ainda tendo que lidar com 
aspectos burocráticos que o ambiente escolar impõe, essa tarefa torna-se 
desmotivadora para o professor. Entretanto, a utilização de apps educacio-
nais, ambientes virtuais de interação entre alunos e professores, entre outros 
recursos digitais, propicia momentos mais colaborativos, bem como dimi-
nui o acúmulo de atividades impressas, e auxilia no monitoramento das 
atividades realizadas.

Sobre isso, Martins, Racilan e Souza (2012, p. 196) afirmam que

A tecnologia pode desempenhar um papel importante no processo 
avaliativo, ajudando os professores a atender às necessidades individuais 
dos alunos e possibilitando que os próprios estudantes monitorem 
seu progresso. O uso da tecnologia não só é capaz de proporcionar 
ao professor um acompanhamento regular do progresso de todos os 
alunos, mas ainda de permitir que estes acompanhem o trabalho e o 
desenvolvimento de seus colegas.

Diante da possibilidade de uso de ferramentas tecnológicas, espe-
cialmente virtuais, a avaliação formativa ganha mais espaço. Contudo, é 
necessário uma ressalva. A avaliação em abiente virtual não significa que 
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uma prova será realizada por meio de um computador, como muitos podem 
pensar. As tecnologias digitais permitem o desenvolvimento de atividades 
as mais diferenciadas, e também podem ser usadas como ferramentas de 
gestão escolar. Entre as técnicas, destacam-se “a observação e fichas (ou listas 
de controle, escalas sistemas de categorias.; [...] entrevista e questionário; a 
técnica sociométrica e sociograma; [...] a técnica da testagem (exame, veri-
ficação) e teste objetivo e de ensaio” (SANT’ANNA et al., 1993, p. 195). 
Entendemos por técnica, os procedimentos utilizados para aferir habilida-
des internalizadas pelo alunado. Um quadro elaborado pelas autoras, ilustra 
melhor as possibilidades avaliativas para cada domínio:

Quadro 1 – Instrumentos e recursos da avaliação
Objetivos 
(domínio)

Modalidades 
de avaliação

Técnica aconselhada Instrumentos e recursos

C
O

G
N

IT
IV

O

D
ia

gn
ós

tic
a Observação

escalas, sistema de 
categorias, anedotários, 

fichas etc.

Testagem teste objetivo e de ensaio 
(diagnóstico)

Entrevista Fichas

Fo
rm

at
iv

a Testagem testes com referência a 
critérios

Observação Sistemas de categorias, 
escalas, fichas etc.

So
m

at
iv

a Testagem testes objetivos e de 
ensaio

observação e 
entrevista de 
sondagem

escalas, fichas etc.

Continuação
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Objetivos 
(domínio)

Modalidades 
de avaliação

Técnica aconselhada Instrumentos e recursos
AF

ET
IV

O

D
ia

gn
ós

tic
a

Testagem testes psicológicos
Sociometria Sociograma

Observação sistema de categorias, 
escalas, anedotários etc.

Questionário Questionário
Fo

rm
at

iv
a Observação sistema de categorias, 

escalas etc.

Testagem teste de atitudes etc.

So
m

at
iv

a Observação

fichas de 
acompanhamento, 

inventários (interesse), 
escalas de atitudes.

Testagem testes objetivos, de 
atitude, atenção etc.

PS
IC

O
M

O
TO

R

D
ia

gn
ós

tic
a Observação escalas, sistema de 

categorias,  anedotários

Testagem teste objetivo e de ensaio 
(diagnóstico)

Entrevista Fichas

Fo
rm

at
iv

a Testagem testes com referência a 
critério

Observação sistema de categorias, 
escalas etc.

So
m

at
iv

a Testagem testes objetivos e de 
ensaio

Observação escala, fichas etc.

Fonte: SANT’ANNA et al., 1993
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Averiguamos se, por meio da plataforma, seria possível trabalhar com 
um dos instrumentos avaliativos listados no quadro anterior. Para ilustrar, 
selecionamos algumas imagens que demonstram as possibilidades de uso da 
Additio. A figura 1, logo abaixo, é um exemplo de que a plataforma dispõe 
de recursos para a criação de fichas de acompanhamento. 

Figura 1 – Sistema de Rubricas da Plataforma

Fonte: Additio. Disponível em: https://edrubrics.additioapp.com/items. Acesso em: 08 de 
maio 2020. 

Em uma escala de cores, o aluno será observado por meio dos ob-
jetivos formulados, dispostos na lateral esquerda do quadro. A avaliação 
acontecerá dentro dos critérios estabelecidos, identificados pelos vocábulos: 
excelente, bom, razoável e precisa melhorar (ADDITIO, tradução nossa).3 
Por ser uma ficha de acompanhamento utilizada em aulas de Língua Inglesa, 
o uso dos vocábulos se justifica.

Algo a se notar é a atribuição de valores numéricos para cada um dos 
campos atingidos nos objetivos listados. Assim, à medida que o professor 
indica os critérios atingidos pelo aluno, automaticamente, o sistema resume 
isso em uma nota, como indicado ao final do canto inferior direito. Apesar 

3 Excellent, good, fair e needs improvement.

https://edrubrics.additioapp.com/items
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de parecer uma repetição do sistema tradicional de ensino, o resumo da nota 
mostra ao aluno que ela foi gerada conforme o caminho trilhado por ele.

Os objetivos observados na figura 1 são exemplos de como objeti-
vos afetivos podem ser inclusos em sala de aula de forma bem simples ao 
usarmos um instrumento tecnológico como esse. Objetivos do domínio 
cognitivo também podem ser usados com esse recurso, possibilitando ao 
professor maior controle e eficiência do seu trabalho. O próximo exemplo é 
sobre o uso de objetivos traçados pensando a aquisição de habilidades orais. 
Observa-se, assim como no último exemplo, a disposição dos objetivos no 
canto esquerdo, bem como as habilidades adquiridas ou não ao longo da 
escala de cores. Outro ponto importante a ser levantado, é que o professor, 
caso julgue necessário, pode aumentar a escala e estabelecer novos critérios.

Fig. 2 – Sistema de rubricas, exemplo de avaliação oral

Fonte: Additio. Disponível em: https://edrubrics.additioapp.com/items. Acesso em: 08 de 
maio 2020.

Análise da Plataforma Additio: avanço nos procedimentos de avaliação

Conforme postula Floch (2001), a semiótica reconhece três sistemas 
de linguagem: os sistemas simbólicos, os sistemas semióticos e os semi-
-simbólicos. A plataforma Additio, analisada aqui, configura um sistema 

https://edrubrics.additioapp.com/items
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semi-simbólico, pois o sistema representa, do ponto de vista semiótico, as 
pinturas, fotografias, infográficos, entre outras manifestações textuais, pre-
dominantemente imagéticas. Sobre o plano da expressão e o plano do con-
teúdo, importantes na nossa análise, Floch (2001, p. 09) afirma: 

Para a semiótica, o sentido resulta da reunião, na fala, na escrita, no gesto 
ou no desenho, de dois planos que toda linguagem possui: o plano de 
expressão e o plano do conteúdo. O plano da expressão é o plano onde 
as qualidades sensíveis que possui uma linguagem para se manifestar são 
selecionadas e articuladas entre elas por variações diferenciais. O plano 
do conteúdo é o plano onde a significação nasce das variações diferenciais 
graças as quais cada cultura, para pensar o mundo ordena e encadeia 
ideias e discurso. 

Entretanto, estamos falando de uma plataforma virtual, um texto em 
que há a manifestação verbal e visual. Nesse sentido, é necessário delimitar 
a metodologia utilizada. Nesse caso, adentramos a semiótica plástica. A es-
colha justifica-se pelo fato de que a Additio é caracterizada predominante-
mente por imagens visuais. Os textos verbais aparecem pouco, apenas para 
denotar espaços de configuração da plataforma, de identificação de ícones, e 
aparecem em forma de data, inserida pelo próprio usuário.

Em relação à concepção de texto, Fiorin (1995) lembra que a semió-
tica se constitui como uma teoria geral do texto, seja ele manifestação verbal, 
visual, ou mesmo, combinação dessas modalidades. A palavra imagem, de 
acordo com Pietroforte (2011), é polissêmica, podendo causar confusões, 
pois a imagem é tudo o que se pode ver, e isso inclui a palavra escrita. Antes 
de ser ouvida, ela entra em nosso campo de visão. Dessa forma, a questão é 
como lidamos com o plano da expressão da imagem visual sem confundi-la 
com a imagem do conteúdo associada a ela. Sobre isso, tomemos o exemplo 
de Pietroforte (2011, p. 33):

O desenho de uma árvore, por exemplo, é formado por meio de 
categorias plásticas, pois nele há cromatismo e forma, dispostos numa 
topologia – trata-se da imagem vista –, mas reconhecer nesse significante 
uma relação com o conceito de árvore diz respeito ao plano de conteúdo, 
pois são categorias semânticas que definem o conceito de árvore – trata-
se da imagem imaginada. Construída por meio de formas semânticas, 
a imagem do conteúdo tem propriedades conceituais que, quando 
textualizadas em semiótica plástica, passam pelo processo de manifestação 
em que categorias do conteúdo são traduzidas em categorias plásticas.
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Observando a fala do autor, podemos dizer que as imagens da pla-
taforma educacional utilizadas para esta análise são expressas por categorias 
plásticas, a serem evidenciadas mais adiante. Por uma questão didática, di-
vidimos a análise da plataforma em alguns espaços: espaço de login, página 
inicial e área do professor. 

Fig. 3 – Espaço de login da plataforma

Fonte: Additio. Disponível em: https://web.additioapp.com/. Acesso em: 8 de maio de 2020.

Adiante, descrevemos cada um desses espaços. Para facilitar a leitura, 
identificamos as imagens por cores e ícones numéricos. O espaço à esquerda 
é destinado ao login na plataforma. Ao lado, a imagem que preenche o es-
paço é uma imagem de uma sala de aula, em que alunos aparecem sentados, 
alguns com a mão estendida, pressupondo interesse, desejo de participar, 
motivação. O logo da plataforma, no canto superior esquerdo, é caracteriza-
do pela forma quadrada de cantos arredondados, cor vermelha e a imagem 
de um capelo ao centro. Observando de forma particular esse logo, pode-
mos traçar algumas categorias, com base na semiótica plástica.

A categoria cromática, na semiótica plástica, diz respeito às cores dis-
postas na imagem. Na logo, identificamos, dessa forma, o vermelho (quen-
te) e o branco (neutro) que são complementares e formam a oposição claro 
x escuro. O branco foi usado para ressaltar o vermelho, considerado uma cor 
brilhante. Na próxima categoria, eidética, a logomarca caracteriza-se pela 
oposição reta x angular. A forma utilizada é um quadrado de cantos arredon-

https://web.additioapp.com/
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dados que contrasta com a figura do capelo predominantemente angular. 
Quanto às características topológicas, terceira categoria plástica, a posição 
do capelo é centralizada em relação ao quadrado, formando uma relação 
simples categorizado em frente x atrás. A seguir, mostramos a análise do se-
gundo espaço da plataforma por meio das categorias plásticas estabelecidas 
a partir dela.

Fig. 4 – Página inicial da plataforma

Fonte: Additio. Disponível em: https://web.additioapp.com/. Acesso em: 8 de maio de 2020.

Ao adentrarmos o espaço da plataforma, notamos a repetição dessas 
categorias. A figura 4, referida, aqui, como página inicial, dispõe de uma 
faixa vermelha no topo em que se encontra o nome do aplicativo. O ícone 
formado por três linhas tracejadas, na cor branca e identificado pelo número 
2, constitui o menu de navegação. Notamos um plano de fundo na cor cin-
za, decorado com ícones pequenos. O segundo plano de fundo sobreposto 
(marcado como número 3) é branco, contendo algumas informações. Clas-
sificamos esse espaço da seguinte maneira:

O cromatismo vermelho (quente) e branco (neutro), presente na pla-
taforma, é complementar, formando a oposição claro x escuro, da mesma 
forma que analisamos na logo. No plano do conteúdo, no contexto escolar, 
a projeção dessa categoria remete à cor da caneta utilizada pelo professor em 
situações específicas: como corrigir uma prova, escrever a nota do aluno, 

https://web.additioapp.com/
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escrever um bilhete aos pais. Ademais, lembra a cor dos papéis, do caderno 
do aluno. Nesse sentido, a cor branca tem seu significado de uso comum 
modificado pela presença do vermelho.

Na plataforma, predominam as formas retas, que projetam uma ideia 
de formalidade, objetividade e sistematização inerentes à noção da prática 
pedagógica de avaliar, pensando aqui, numa perspectiva mais tradicional de 
ensino. Além disso, a cor branca do plano de fundo retangular sobreposto ao 
plano cinza remete à ideia de uma folha branca. A disposição do conteúdo, 
por sua vez, é simples, priorizando, na página inicial, o calendário e a agen-
da de tarefas. A data do dia aparece no canto superior esquerdo, posição de 
destaque em relação aos demais elementos, já que a data é uma informação 
importante para o enunciatário. 

Os demais elementos estão distribuídos de forma centralizada, na se-
guinte ordem: frase “Não há nada agendado para hoje”, frase “Aproveite seu 
dia!”, imagem do carro com as malas de viagem e logo abaixo, uma mensa-
gem motivacional. A primeira frase compreende um informe quanto às ta-
refas agendadas. A segunda cumpre a função de tranquilizar o enunciatário 
sobre a ausência de compromissos. A imagem de um carro de passeio, logo 
depois, portando malas de viagem, reforça ainda mais esse efeito de sentido 
de relaxamento. Ao final, a frase motivacional convoca o enunciatário a uma 
reflexão sobre a vida, estabelecendo um vínculo entre plataforma e enuncia-
tário que vai além do vínculo profissional.

Ao observarmos as próximas imagens, exemplo de uma turma fictícia 
provida pela plataforma Additio, percebemos que os sentidos são gerados, 
principalmente, na relação com as categorias cromáticas e eidéticas. Isso se 
deve pela mudança de cores, bem como pela presença de formas arredonda-
das. Nesse novo espaço, temos duas cores complementares, branco x roxo, 
e percebemos, mais uma vez, a oposição claro x escuro. A peculiaridade 
está no sistema da plataforma, que gera cores aleatórias à medida que se 
cadastram novas turmas. A cor escura, em oposição ao branco, refletirá no 
plano do conteúdo que as turmas são diferentes, dispensando o sentido de 
homogeneidade e padronização. Na categoria eidética, as formas arredon-
dadas, presentes na lateral esquerda da fig. 5, e que servem para identificar 
os alunos, contrastam com as formas retas. Como dito anteriormente, as 
formas retas, no espaço da plataforma, denotam objetividade no plano do 
conteúdo, enquanto as formas arredondadas remetem à subjetividade, ao 
humano, ao lado sensível presentificado pelos estudantes.
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Fig. 5 – Espaço de cadastro de alunos e notas

 

Fonte: Additio. Disponível em: https://web.additioapp.com/. Acesso em: 8 de maio de 2020.

Fig. 6 – Alunos

Fonte: Additio. Disponível em: https://web.additioapp.com/. Acesso em: 8 demaio de 2020.

Resumindo o que foi colocado aqui, até o momento, traçamos os 
seguintes quadros esquemáticos:

https://web.additioapp.com/
https://web.additioapp.com/
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Quadro esquemático 1 – Logotipo Additio

plano da expressão

categoria cromática

categoria eidética

categoria topológica

claro x escuro

reto x arredondado

frente x atrás

plano do conteúdo figuras do discurso formação educacional 
realização educacional

Fonte: autoria nossa.

Quadro esquemático 2 – Página de Login

plano da expressão

categoria cromática

categoria eidética

categoria topológica

claro x escuro

reto x arredondado

frente x atrás

plano do conteúdo figuras do discurso ambiente de motivação, 
aprendizagem

Fonte: autoria nossa.

Quadro esquemático 3 – Página Inicial

plano da expressão

categoria cromática

categoria eidética

categoria topológica

claro x escuro

reto x arredondado

frente x atrás

plano do conteúdo figuras do discurso Práticas educacionais, 
organização de rotinas

Fonte: autoria nossa.
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Quadro esquemático 4 – Espaço de cadastro de alunos e notas

plano da expressão

categoria cromática

categoria eidética

categoria topológica

claro x escuro

reto x arredondado

frente x atrás

plano do conteúdo figuras do discurso
Avaliação da 

aprendizagem, níveis de 
aprendizagem, sanção

Fonte: autoria nossa.

Ao integrar a essa análise as noções de competência, modalidade e valor, 
estamos trabalhando com o plano do conteúdo do texto. O sujeito pressupos-
to nessa narrativa poderia ser um professor que utiliza a plataforma, um acadê-
mico com o objetivo de testá-la, um desenvolvedor de sistemas, entre outros. 
Entretanto, o objetivo da plataforma, conforme disposto pelos desenvolve-
dores, pressupõe um sujeito do meio escolar, provavelmente um professor: 
“Uma plataforma educacional desenhada para sua escola, alunos e família”4 
(ADDITIO, tradução nossa). Trabalhamos com a ideia de sujeito professor 
que utilizará a plataforma com as finalidades que se apresentam no quadro 
esquemático: práticas educacionais, organização de rotinas, entre outros.

As modalizações do fazer são responsáveis pela competência do sujei-
to, sendo o objeto de valor, também, definidor das paixões do sujeito. No 
espaço de login da plataforma, a imagem disposta no canto direito represen-
ta um objeto investido de valor eufórico, pois retrata o espaço de uma sala 
de aula em que estudantes estão supostamente participando ou querendo 
participar de algo, já que estão com a mão levantada e sorrindo. 

Ao associarmos a imagem aos demais elementos, podemos dizer que 
ela suscita no sujeito do login, o entusiasmo em fazer o login. Nesse sentido, 
o entusiasmo é marcado pela possibilidade de conjunção com o objeto. Caso 
o sujeito realize o login, ele tem a possibilidade de obter o que a imagem 
promove: estudantes motivados. Temos, então, nesse primeiro momento, 
um sujeito cuja competência é modalizada pelo querer-fazer. 

Ao entrar o segundo espaço, esse se mostra como o local de rotina do 
sujeito professor, que poderá visualizar as suas tarefas agendadas. A agenda 
é a ferramenta pela qual o sujeito pode garantir organização e, consequen-

4 “The school management system for your school, students and families” (texto original).
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temente, a conjunção com o objeto de valor, pois terá mais controle sobre 
o que aconteceu, o que está acontecendo e o que deve ser realizado. Nesse 
caso, a competência do sujeito é modalizada por um poder-fazer. 

Novamente, nos demais espaços, as ferramentas de gestão funcionam 
como meio garantidor da conjunção entre sujeito e objeto de valor, já que 
modalizam a competência em um poder-fazer. O cadastro de alunos promo-
ve o controle, o cadastro de avaliações possibilita prever atividades. Estamos, 
portanto, diante de um sujeito que quer ser organizado, por isso utiliza a 
plataforma, e um sujeito que pode ser organizado, pois a plataforma garante 
os recursos necessários.

Conclusão

Porque tomaram os gileaditas aos efraimitas os vaus do Jordão; e sucedeu 
que, quando algum dos fugitivos de Efraim dizia: Deixai-me passar; 
então os gileaditas perguntavam: És tu efraimita? E dizendo ele: Não, 
Então lhe diziam: Dize, pois, Chibolete; porém ele dizia: Sibolete; 
porque não o podia pronunciar bem; então pegavam dele, e o degolavam 
nos vaus do Jordão; e caíram de Efraim naquele tempo quarenta e dois 
mil.  (Juízes 12)

A passagem acima compõe ilustração de diversos autores 
(SANT’ANNA et al., 1993) quando se referem às práticas avaliadoras co-
muns da escola, nesse caso, avaliação somativa. Essa impressão de impar-
cialidade e punição quanto ao erro, pode causar no leitor deste trabalho 
significativo impacto. Desde o início, não ocultamos o desejo de evidenciar 
a ausência do afeto no processo de aprendizagem, pelo contrário, expomos 
reflexões sobre a avaliação, desde a sua concepção mais simples dicionari-
zada, passando por uma definição semiótica, até os paradigmas que ditam 
as funções da avaliação. Mostramos, ainda, como a avaliação somativa não 
pode ser usada com exclusividade no fazer pedagógico, pois constituí parte 
do processo avaliativo. É nesse sentido que o uso de ferramentas digitais, 
como apontado, possibilita o trabalho com mais de um tipo de avaliação e 
pode auxiliar no uso de objetivos afetivos.

Ao falarmos da plataforma Additio, falamos sobre a sua interface, 
como funciona o cadastramento de avaliações, como a plataforma pode 
funcionar como ficha de acompanhamento e, então, iniciamos a análise 
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semiótica da plataforma. A análise segue o modelo proposto pela semió-
tica plástica, e, por isso, observamos três categorias: cromáticas, eidéticas e 
topológicas. As figuras selecionadas para a análise foram: página de login, 
página inicial e espaço de cadastro de alunos e notas. O quadro esquemá-
tico, logo após, serve como resumo da análise. Ao final, analisamos breve-
mente o plano do conteúdo da plataforma e trabalhamos com um sujeito 
pressuposto, o professor. A análise evidenciou a interação sujeito e objeto de 
valor no contexto da plataforma; mais importante talvez, seja perceber que o 
processo de aprendizagem pressupõe um percurso que nos leva da enuncia-
ção de objetivos até a avaliação, para então, repetir-se incansavelmente, um 
percurso que podemos considerar clássico. Se observarmos os debates mais 
recentes sobre a avaliação, o cenário tem desenhado uma nova perspectiva 
(CARVALHO, 2018): começamos pela avaliação, continuamos nela e en-
cerramos o processo, também, com ela. Este artigo procurou evidenciar que 
a avaliação deve nortear nosso trabalho pedagógico e fazer sentir as muitas 
ausências no ensino. Se o afeto tem sido a principal ausência, entregamos 
ao leitor uma pequena mostra de como podemos contemplá-lo por meio de 
recursos tecnológicos.
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Resumo
Tecnologias digitais estão presentes em nossas vidas e isso muda de forma importante a 
forma como nos comunicamos e aprendemos. Nas escolas, essas tecnologias podem ser 
utilizadas como mediadores da aprendizagem, possibilitando aos estudantes a apropriação 
de novos conteúdos, ou a ressignificação de conteúdos já aprendidos. Esse estudo teve por 
objetivo desvelar apropriações de novos conhecimentos por parte de estudantes de uma 
escola privada da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, quando participaram 
como atores de um coletivo pensante seres-humanos-com-GeoGebra-e-smartphone. Os 
dados foram obtidos por meio de observações realizadas durante uma atividade que tinha 
como objetivo a demonstração da fórmula de Bhaskara com o uso do GeoGebra, por meio 
de um questionário. Os resultados mostraram que novos conhecimentos foram apropriados 
e revelaram a importância da compreensão da aprendizagem como resultado das interações 
entre os atores humanos e não humanos de um coletivo.
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apropriação.
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Human--with-geogebra-and-smartphone collective thinking: Demonstrating the 
quadratic formula

Abstract
Digital technologies are present in our lives and this changes significantly the way we 
communicate and learn. In schools, these technologies can be used as mediators of learning 
enabling students to appropriate new content or to give a new significate to previously 
studied ones. The purpose of this study was to uncover appropriations of new knowledge by 
students of a private school in the city of Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil, when they 
participated as actors of a humans-with-GeoGebra-and-smartphonecollective thinking. The 
data were obtained through observations made during an activity, whose objective was to 
demonstrate the Quadratic Formula with the use of GeoGebra, and through a questionnaire. 
The results indicated that new knowledge was appropriate and revealed the importance of 
learning comprehension as a result of the interactions between humans and non human 
actors of a collective.
Keywords: quadratic formula; Humans-with-GeoGebra-and-smartphone; appropriation.

____________________________________________________

Introdução

As tecnologias digitais estão cada vez mais presentes em nossas vidas, 
modificando-as. Muitas das necessidades do mundo globalizado (do qual 
fazemos parte) são satisfeitas por avanços dessas tecnologias. Uma relação 
simbiótica parece ter se estabelecido entre tecnologias e mundo globalizado.

Particularmente no ensino, o uso das tecnologias digitais tem permi-
tido novas possibilidades para os modos de aprendizagem das pessoas. Hoje, 
aprende-se com jogos digitas, softwares interativos de interface amigável, à 
distância, pelo smartphone, dentre outras possibilidades. Todas elas permea-
das pelas tecnologias digitais. 

As tecnologias digitais foram se sofisticando e, na perspectiva de Bor-
ba, Scucuglia e Gadanidis (2014), seu desenvolvimento envolve algumas fa-
ses. Na primeira fase, iniciada no final da década de 1980, acreditava-se que 
o computador seria o catalisador de mudanças pedagógicas. O software Logo 
é bastante representativo dessa fase. A segunda fase, que teve início em mea-
dos de 1990, é marcada pela popularização dos chamados personal compu-
ters, surgimento de softwares de interface amigável a aumento dos cursos de 
formação de professores. Por volta de 1999 inicia-se a terceira fase, marcada 
pelos cursos a distância on line. A quarta fase inicia-se por volta de 2004 
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com o advento da internet de alta velocidade. Como exemplo de softwares 
importantes que marcaram (marcam) essa fase, podemos citar o GeoGebra. 

A apresentação, ainda que resumida, dessas fases, mostra como as tec-
nologias digitais podem ter impactado a maneira de aprender das pessoas. 
Seu uso permite que elas se apropriem de novos conhecimentos ou ressigni-
fiquem outros a partir da reorganização do pensamento (THIKOMIROV, 
1981). Na próxima seção discutiremos um pouco mais essa ideia.

Tecnologias, apropriação e reorganização do pensamento

De acordo com Veraszto et al. (2008), a palavra tecnologia provém 
de uma junção do termo tecno, do grego techné, que é saber fazer, e logia, 
do grego logus, que significa razão, ou seja, tecnologia significa a razão do 
saber fazer. É o estudo da técnica, da própria atividade do modificar, do 
transformar, do agir.

A despeito dessa definição ampliada do termo, a palavra tecnologia 
tem sido associada, sobretudo em tempos atuais, a computadores, internet, 
jogos digitais, redes sociais, softwares, smartphones, etc. Quando o assunto é 
o uso de tecnologias no ensino, somos sempre tentados a fazer as mesmas 
associações. Dessa forma, lápis e papel seriam considerados ultrapassados e 
nada tecnológicos. Lápis e papel, entretanto, foram, e ainda são, uma téc-
nica que modificou/modifica o conhecimento de todos nós. Portanto, são 
uma forma de tecnologia. Elas sempre estiveram presentes na história da 
humanidade refletindo determinado momento histórico.

Pierre Levy (1993) considera três técnicas associadas às tecnologias da 
inteligência, ligadas à memória e ao conhecimento: a oralidade, a escrita e a 
informática. Antes do advento da escrita, a oralidade era a tecnologia mais 
importante para que as pessoas adquirissem conhecimento. A escrita esten-
deu qualitativamente a memória, pois permitiu o surgimento da linearidade 
do raciocínio. A informática, por sua vez, avança no que se refere à extensão 
da memória, já que alia oralidade, escrita, imagens, experimentação e vi-
sualização, desafiando a linearidade do pensamento. Ou seja, o uso de dife-
rentes tecnologias permite um salto qualitativo no processo de extensão da 
memória. É importante, porém, que não entendamos a construção do co-
nhecimento por meio de tecnologias como uma via de mão única, como se 
as pessoas fossem apenas receptoras passivas, numa visão quase behaviorista 
da aprendizagem. Da mesma forma que as mídias estendem e modificam 
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o raciocínio, as pessoas estão constantemente transformando essas mídias, 
numa relação dialética.

Em se tratando de tecnologias digitais, sobretudo dos computadores 
e smartphones, é inegável que têm sido amplamente utilizados em vários 
ramos da sociedade e que mudaram, sobremaneira, a forma como as pessoas 
se comunicam, interagem e aprendem. Existe, portanto, uma íntima relação 
entre o uso de computadores e a cognição humana. 

Tikhomirov (1981) apresenta três teorias para explicar esta relação. 
Na primeira, o computador seria um substituto das atividades intelectuais 
do homem. O autor critica essa teoria ao explicar que homem e máquina 
utilizam processos diferentes para resolver o mesmo problema e que, por-
tanto, não podemos falar de substituição. Além disso, embora essa ideia não 
seja atribuída ao citado autor, considerar que o computador pode substituir 
o homem é subestimar a capacidade cognitiva de quem o criou. A segun-
da teoria defende que o computador suplementa o pensamento em termos 
quantitativos, desconsiderando o aspecto qualitativo da relação. Esta teoria 
também é rejeitada por Tikhomirov. Ele considera como mais adequada a 
teoria que defende o computador (e poderíamos acrescentar smartphones, 
tablets, etc) como uma ferramenta de mediação entre o homem e o saber, 
reorganizando o pensamento.

A ideia de mediação, central na terceira teoria, é o cerne da teoria 
vygotskiana. De forma ampliada, a mediação “é toda a intervenção de um 
terceiro ´elemento´ que possibilita a interação entre os ´termos´ de uma 
relação” (PINO, 1991). Esse elemento mediador pode ser de dois tipos: 
instrumentos e signos. 

enquanto o signo constitui uma atividade interna dirigida para o 
controle do próprio sujeito, o instrumento é orientado externamente 
para o controle da natureza. Tanto o controle do comportamento como 
o da natureza acarretam mudanças no funcionamento cognitivo, o 
primeiro ocasionando a emergência das funções superiores e o segundo 
a relação do homem com o seu ambiente: o homem muda a natureza e 
essa mudança altera a sua própria natureza. (VIGOTSKY, 1978, apud 
RIPPER, 1993, p. 25).

A partir das ideias acima, os computadores, smartphones e outras 
tecnologias digitais, quando se interpõem entre estudante e o objeto de 
estudo, podem funcionar como mediadores do processo de aprendizagem 
e provocar mudanças cognitivas. Tais mudanças talvez possam ser compre-
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endidas em termos de saltos qualitativos, como consequência da reorgani-
zação do pensamento.

Ao introduzir as tecnologias digitais para ensinar na sala de aula esta-
mos introduzindo algo familiar aos estudantes, mas não naquele contexto. 
Computadores e smartphones, na maioria das vezes, não são instrumentos 
amplamente utilizados pelos professores com o objetivo de ensinar em sala 
de aula. O estudante, quando em contato com essa proposta, acaba por 
apropriar-se dessa nova forma de uso. Apropriação aqui, mais uma vez, tem 
raízes na teoria histórico-cultural e “refere-se a modos de tornar próprio, de 
tornar seu” (SMOLKA, 2000, p. 28). O computador ou smartphone que, 
pelo processo de objetivação, encarna uma história de criação e seus usos 
passam a ter, para os estudantes, após o processo de apropriação, um outro 
significado: o de instrumentos de aprendizagem. Essa apropriação ocorre 
no interior das relações sociais (professores, colegas, sala de aula) e os co-
nhecimentos apropriados são reelaborados num plano pessoal interno (in-
ternalização), que resulta no desenvolvimento de novas funções mentais. 
Em outras palavras, “(o) processo de internalização transforma o social em 
subjetivo e isso é uma nova produção” (TORISU, 2018). Isso faz sentido 
quando lembramos do que nos aponta Vygotsky (1989, p. 56): “as funções 
mentais superiores são relações sociais internalizadas” e reelaboradas.

As experiências sociais, entretanto, com essas tecnologias digitais, 
não se restringem apenas a reconhecê-las como instrumentos para apren-
dizagem. As experiências englobam o seu uso prático quando utilizamos, 
por exemplo, um software de geometria dinâmica para explorar funções. 
Recursos como imagens, manipulação e visualização permitem ao estudan-
te acessar o objeto matemático (nesse caso) de formas diferentes das quais 
ele está acostumado. Ao se apropriar dessas novas formas de “ver” o objeto 
matemático e o próprio computador, o estudante, por um processo de in-
ternalização, transforma o vivido no social em novo conhecimento, digamos, 
reorganizado. Contudo, o vivido no social não se restringe ao conteúdo. Ele 
é um pacote que envolve o conteúdo a ser aprendido, o computador ou 
tecnologia digital presente, o professor e os colegas num processo interativo 
e coletivo que pode resultar na produção do conhecimento. Tikhomirov 
(1981) denomina esse coletivo de ser-humano-computador. Mais tarde, 
Borba e Vilarreal (2005) ampliam essa ideia e propõem a metáfora seres-
-humanos-com-mídias, que passa a contemplar outras mídias, como lápis e 
papel, por exemplo, como atores informáticos (BORBA, 2001) que contri-
buem para a construção/reorganização do conhecimento.
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Neste texto, apresentamos uma proposta para demonstração da fór-
mula de Bhaskara utilizando o software GeoGebra. A fórmula de Bhaskara 
é comumente apresentada aos estudantes no nono ano do Ensino Funda-
mental, por ocasião do estudo das equações de segundo grau. A maioria 
deles, entretanto, não sabe de onde ela surge e contenta-se em decorá-la. A 
escolha pelo GeoGebra se justifica pelo fato de ser um software de interface 
amigável e com muitos recursos, além de ser uma ferramenta nova para os 
estudantes. Neste coletivo seres-humanos-com-GeoGebra-e-smartphone, o 
acesso ao conteúdo foi mediado por ferramentas e signos num processo que 
levou à apropriação de novos modos de fazer num processo que pode ter 
levado à reorganização do pensamento.

Sujeitos e contexto

Esta pesquisa, de natureza qualitativa, teve como objetivo desvelar 
apropriações de novos conhecimentos relacionados à demonstração da fór-
mula de Bhaskara num coletivo seres-humanos-com-GeoGebra-e-smar-
tphone e apresentar indícios de pensamento reorganizado.

Os sujeitos deste estudo foram vinte e oito alunos de uma escola 
privada da região noroeste de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Esses 
alunos estavam cursando o nono ano do ensino fundamental e já haviam 
estudado o conteúdo de funções quadráticas com seus respectivos professo-
res de Matemática. 

A produção de resultados, de natureza qualitativa, foi fundamentada 
no comportamento e fala dos alunos durante a aplicação da atividade e na 
utilização de questionários. 

A atividade permitiu que os alunos fizessem a demonstração da fór-
mula de Bhaskara sem completar quadrados, o que é de difícil compreensão 
para grande parte dos estudantes, e concluíssem que o gráfico de uma fun-
ção quadrática qualquer é um deslocamento horizontal ou vertical do grá-
fico de uma função do tipo f(x) = ax², em que a é uma constante não nula.
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Descrição da Atividade

A atividade foi realizada na escola privada durante as aulas de matemá-
tica. Os alunos foram orientados a baixar o aplicativo GeoGebra no celular 
(figura 1), seguir um roteiro de construções, investigar a partir de perguntas 
realizadas no decorrer da atividade, acompanhar a demonstração da fórmula 
de Bhaskara no quadro e responder a um questionário que procurava saber 
suas impressões acerca do uso do GeoGebra no estudo de funções. 

Figura 1 - Alunos utilizando o aplicativo na escola privada.

Fonte: autores

Nossos objetivos com a atividade foram levar os alunos a: 
verificar que o gráfico de qualquer função quadrática da forma j(x) = 

ax² + bx + c pode ser obtido através de deslocamentos horizontais e verticais 
do gráfico de f(x) = ax²;

1. utilizar o fato anterior para demonstrar a fórmula de Bhaskara.
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Roteiro da atividade no GeoGebra

1. Criar controles deslizantes para os parâmetros a, k e h, com inter-
valo entre -10 e 10 e incremento 0,01; 

2. Na caixa de entrada, criar a função f(x) = ax²;
3. Variar o parâmetro a e observar o que acontece com a concavi-

dade da parábola; 
4. Na caixa de entrada, criar a função g(x) = a(x − k)²; 
5. Variar o parâmetro k e observar o deslocamento horizontal da 

parábola (fig. 3); 
6. Na caixa de entrada, criar a função l(x) = a(x − k)² + h; 
7. Variar o parâmetro h e observar o deslocamento vertical da pa-

rábola (fig. 4); 
8. Criar os controles deslizantes b e c, o gráfico de j(x) = ax² + bx + c 

e ajustar h e k, através dos deslocamentos, no sentido de coincidir 
os gráficos de j(x) e l(x);

Figura 2 - Gráfico das funções f(x) e g(x)

Fonte: autores
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Figura 3 - Gráfico das funções f(x) e l(x)

Fonte: autores

Durante a realização da atividade, fizemos algumas perguntas aos 
estudantes. 

1. Que relação existe entre os gráficos das funções f(x) e g(x)?
2. Que relação existe entre os gráficos das funções f(x) e l(x)?
3. Como podemos determinar as raízes da função l(x)? 
4. Como podemos escrever a(x − k)² + h = 0 na forma ax² + bx + 

c = 0? 
5. Qual é o valor do coeficiente b e do coeficiente c no item anterior?
6. Como podemos determinar os valores dos parâmetros k e h?
7. Os valores de k e h se assemelham com algo que vocês já 

estudaram? 
8. Como podemos obter a fórmula de Bhaskara a partir de l(x) = 

a(x − k)² + h = 0 ? 
9. Como podemos obter a fórmula de Bhaskara completando 

quadrados?

Demonstração da fórmula de Bhaskara 

Na condução da atividade, os estudantes puderam concluir que, dado 
o gráfico da função j(x), era possível ajustar os parâmetros k e h de modo que 
o gráfico da função l(x) coincidisse com o de j(x), isto é, o gráfico da função 
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j(x) é obtido através de deslocamentos horizontais e verticais do gráfico da 
função . Isso nos conduz a concluir que existe uma relação entre k e h e os 
parâmetros a, b e c. Esse foi o norte para realizar a demonstração seguindo o 
roteiro de perguntas apresentado acima.

Iniciamos a demonstração com a seguinte pergunta: como podemos 
determinar as raízes da função l(x) = a(x − k)² + h? Para determinar as raízes 
da função, devemos tomar l(x) = 0. Realizando-se as manipulações algébri-
cas necessárias, encontra-se

Perguntamos, em seguida, como podemos escrever a(x − k)² + h = 0 
na forma ax² + bx + c = 0. Para isso, basta desenvolver a expressão a(x − k)² 
+ h = 0 e obter

Na sequência, perguntamos: Qual é o valor dos coeficientes b e c em 
(2)? Comparando a equação (2) com a equação ax² + bx + c = 0, podemos 
concluir que: 

Seguimos a demonstração questionando como podemos determinar 
os valores dos parâmetros k e h em termos de a, b e c. Por (3), percebe-se que 

Com isso, os estudantes puderam perceber que k e h são, na verdade, 
as coordenadas de x vértice e y vértice, respectivamente.  Alguns alunos não 
reconheceram o valor de h como a coordenada y vértice. Ao estudarem o 
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conteúdo, os alunos aprenderam a substituir a coordenada x vértice na fun-
ção para encontrar a coordenada y. 

Para finalizar a demonstração, perguntamos como podemos ob-
ter a fórmula de Bhaskara a partir dos resultados anteriores. A fórmula de 
Bhaskara é obtida substituindo as expressões (4) e (5) em (1). Realizando as 
manipulações algébricas necessárias, obtém-se

Análise 

Dos 28 estudantes sujeitos deste estudo, nenhum havia aprendido o 
conteúdo de funções quadráticas, total ou parcialmente, por meio de tec-
nologia digital.5 A demonstração da fórmula de Bhaskara, quando ocorreu, 
utilizou o método tradicional de completar quadrados. 

O uso de smartphone para aprender esse conteúdo era uma novidade 
para todos os estudantes. Ele funcionou como instrumento mediador da 
aprendizagem, pois se interpôs entre o estudante e o objeto matemático, 
alterando a maneira como isso se daria, comparado a uma aula convencional 
– ou seja, o smartphone foi dirigido para o controle externo. Por outro lado, 
ele teve papel de signo. Os estudantes, ao se apropriarem desse novo uso de 
seus aparelhos, não os viam mais somente como objetos para fazer ligações 
e acessar redes sociais. Ao olharem para seus smartphones e pelo vivido no 
social (experiência na atividade), os aparelhos teriam, para eles, uma nova 
representação mental e subjetiva: o estudo.

O GeoGebra, por sua vez, representado pelos seus comandos, fun-
cionou como signo, dirigido à atividade interna do sujeito. Após a execução 
do comando do roteiro, na caixa de entrada criar a função f(x) = ax², por 
exemplo, f(x) = ax2 tornou-se, no plano interno, uma parábola com vértice 
na origem. Da mesma forma, o parâmetro k, no plano interno, passou a se 
relacionar com o deslocamento horizontal da parábola.

Todas essas novas aquisições foram possíveis pelo uso das tecnologias 
digitais. Seria bastante difícil ao professor, utilizando somente o quadro, 

5 Dado obtido das respostas à pergunta: quando você estudou funções quadráticas, seu professor(a) 
utilizou algum recurso computacional?
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dar à aula esse dinamismo. A forma interativa proporcionada pelo uso do 
GeoGebra é dinâmica, plástica, atrativa e permite autonomia (os estudantes, 
embora com o roteiro, tinham liberdade para manipular parâmetros, por 
exemplo). Isso está em consonância com as ideias de Levy (1993) quando 
ele considera que 

(u)m modelo digital não é lido ou interpretado como um texto clássico, 
ele geralmente é explorado de forma interativa. Contrariamente à 
maioria das descrições funcionais sobre o papel ou aos modelos reduzidos 
analógicos, o modelo informático é essencialmente plástico, dinâmico, 
dotado de uma certa autonomia de ação e reação. (LÉVY, 1993, p. 121).

A busca pelo conhecimento se deu de forma diferente para os sujeitos 
do estudo. O acesso aos gráficos durante a manipulação do GeoGebra, a 
liberdade para experimentar, a facilidade de visualização e a maneira como 
se deu a relação entre professores e estudantes, mostram uma forma di-
ferente de organizar/reorganizar o pensamento. Este foi produzido como 
resultado de um processo interativo entre professor, estudantes, smartphone 
e GeoGebra, em um coletivo pensante seres-humanos-com-GeoGebra-e-
-smartphone. Todos os atores envolvidos, humanos e não humanos, tiveram 
papel crucial ao longo da atividade.

Embora possa parecer que o papel do professor, ao demonstrar a 
fórmula de Bhaskara, não contribuiu qualitativamente para reorganizar o 
pensamento dos estudantes, vale ressaltar que ele o fez de modo muito di-
ferente do que é o habitual, um caminho que levou o estudante a mudar a 
forma de compreender o conteúdo. A fórmula de Bhaskara não foi somente 
apresentada aos estudantes. Eles trilharam um caminho por meio do qual 
puderam compreender, de forma coerente e acessível, a demonstração feita 
pelo professor. Nota-se, portanto, que nesse coletivo, todos assumiram papel 
importante. Em vários momentos, o professor assumiu o papel de mediador 
da aprendizagem, interpondo-se entre os estudantes e o objeto matemático. 
Este papel está em sintonia com as palavras de Carneiro e Passos (2014, 
p. 102), quando as autoras afirmam que “o professor precisa participar de 
forma ativa do processo de construção do conhecimento do aluno, sendo 
um mediador, motivador e orientador da aprendizagem”. Uma resposta de 
um dos estudantes traduz bem a importância do GeoGebra e do professor 
como mediadores:
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A6: [...] a explicação do professor, conciliada com o uso do GeoGe-
bra, será ideal para o entendimento mais completo possível do aluno.

As ideias contidas nos últimos parágrafos estão relacionadas à con-
cepção de reorganização de pensamento de Tikhomirov (1981), que a asso-
cia à geração de um estágio de pensamento qualitativamente diferente, que 
reorganiza os processos de criação, busca e armazenamento de informação, 
e as relações humanas.

Algumas respostas dos estudantes à pergunta “o que você achou da 
atividade desenvolvida?” fornecem pistas da reorganização do pensamento, 
na perspectiva de Thikomirov (1981). Em relação aos processos de criação, 
busca e armazenamento de informações, por exemplo, foram citados avan-
ços qualitativos relacionados à interatividade, dinamismo, facilidade para 
aprender. Relacionadas ao dinamismo e à interatividade, apresentamos duas 
respostas.

A1: A atividade foi bastante interativa6

A2: Produtiva e mais dinâmica
O dinamismo e a interatividade do GeoGebra permitiram aos estu-

dantes percorrerem um caminho não linear na construção do conhecimen-
to. Eles podiam, por exemplo, gerar um gráfico com rapidez, apagá-lo, alte-
rá-lo, voltar a um gráfico anteriormente apagado, considerar uma sugestão 
do professor e executar um novo comando, experimentar novos comandos, 
etc. Essas possibilidades oferecidas pelo GeoGebra desafiam a linearidade do 
pensamento ao aliar oralidade, visualização, experimentação. Os estudantes 
se apropriaram dos conhecimentos, utilizando elementos mediadores dife-
rentes dos comumente utilizados. Além do professor, do lápis e do papel, 
outros mediadores compuseram o coletivo pensante, possibilitando uma 
mudança qualitativa no tipo de apropriação do conhecimento.

Relacionadas à atividade como facilitadora da aprendizagem, apre-
sentamos três respostas:

A3: A atividade foi excelente e auxilia na melhor compreensão do 
conteúdo.

A4: Eu acho interessante o uso do GeoGebra, pois consegui perceber 
melhor o que ocorre no valor das incógnitas demonstradas.

A5: A atividade e o uso do GeoGebra ajudaram a entender mais.
A27: Entendi muito mais rápido do que no quadro negro.

6  As respostas foram transcritas para mantê-las exatamente como foram dadas.
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Acreditamos que a compreensão mais fácil é resultado da criação de 
um coletivo que ofereceu aos estudantes novas possibilidades de organizar 
o pensamento. Vários estudantes disseram se sentir mais motivados para 
aprender, após a atividade.

A3: me deixou mais motivado.
A21: nos deixa mais motivados e com vontade de participar, pois foge 

daquela realidade de quadro.
A22: o uso do GeoGebra no estudo de conteúdos matemáticos me 

deixa mais motivado, pois é uma nova forma de estudo.
A partir dessas respostas, acreditamos que o uso do smartphone e do 

GeoGebra constitui-se como aquilo que a literatura relativa à motivação 
denomina de embelezamento motivacional (BZUNECK, 2010), em estra-
tégias de ensino que contribuem para se conseguir melhor envolvimento dos 
alunos nas atividades de aprendizagem. De acordo com Bergin (1999), apud 
Bzuneck (2010), um dos tipos de embelezamento motivacional é a introdu-
ção de novidades, o que parece se encaixar no caso da atividade desse estudo. 
Chamar a atenção para o aspecto motivacional nas relações estabelecidas 
dentro do coletivo é importante, já que a aprendizagem não depende apenas 
de capacidade cognitiva, mas, sim, de uma “interação entre cognição, moti-
vação e afeto” (SOUZA, 2006, p. 111).

Considerações finais

Neste estudo, nosso objetivo foi desvelar apropriações de novos co-
nhecimentos relacionados à demonstração da fórmula de Bhaskara num 
coletivo seres-humanos-com-GeoGebra-e-smartphone e apresentar indícios 
de pensamento reorganizado.

Os resultados mostraram que o uso de novos mediadores, como Geo-
Gebra e smartphone, além de o professor exercendo papel de auxiliar no 
processo de aprendizagem, dando liberdade e autonomia aos estudantes, 
permitiu apropriação de novos conhecimentos em relação à demonstração 
da fórmula de Bhaskara. O uso de instrumentos de signos permitiu a apro-
priação de novos caminhos para a aprendizagem, por meio da experimen-
tação, visualização e, sobretudo, de uma forma de aprendizagem não linear, 
diferente daquela que comumente ocorre em sala de aula. Acreditamos que 
isso pode ter, em alguma medida, contribuído para a reorganização do pen-
samento dos estudantes.
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Além disso, o estudo mostra a importância de compreendermos a 
aprendizagem como resultado de ações dentro de um coletivo, dentro do 
qual todos “aprendem”, atores humanos e não humanos. Isso corrobora as 
ideias de Levy (1993), para quem as tecnologias não são neutras ou transpa-
rentes, e tampouco devem ser apenas adereço ou maquiagem. Elas são, na 
verdade, parte constituinte de um coletivo pensante.
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Introdução

Este artigo tem como objetivo evidenciar o papel da educação no 
desenvolvimento da emancipação, considerando a aprendizagem signi-
ficativa como uma possibilidade nesse processo, por meio de projetos 
interdisciplinares. 

Ponderando a complexidade do tema em torno das implicações pe-
dagógicas e do papel da educação, privilegiou-se considerações sobre a su-
peração de uma escola historicamente vinculada a práticas de alienação dos 
sujeitos, tendo em vista a reprodução do capitalismo (MÉSZÁROS, 2008).

Do ponto de vista histórico, a educação é considerada campo aber-
to para formação e acesso ao mundo trabalho, pela sua característica pro-
fissionalizante, sobretudo em tempos nos quais o conhecimento participa 
ativamente do processo de acumulação capitalista como uma mercadoria. 
Atualmente, na sociedade brasileira, o currículo escolar é uma peça impor-
tante para a participação do estudante nesse universo valorizado da ciência, 
tecnologia e cultura (Silva, 2010). Sendo assim, a categoria trabalho mostra-
-se central, uma vez que sua relação com a educação como a mediação fun-
damental do processo formativo para o trabalho se desdobra na contradição 
entre capital e trabalho, na divisão técnica e social do trabalho, na formação 
das classes sociais e em suas lutas pela superação das desigualdades sociais 
(KUENZER, 2005). 

Vale também mencionar como as múltiplas formas da desigualdade 
na distribuição do conhecimento em favor dos dominantes marcam a his-
tória desde a antiguidade. Por outro olhar, a análise da história da escola e 
das teorias curriculares evidencia o fato de que a concretização das teorias 
pedagógicas que possuem caráter conservador ou transformador no espaço-
-tempo escolar constitui processo marcado por consensos e dissensos quanto 
a concepções de educação. Estas derivam de um complexo conjunto de fato-
res de ordem cultural, política e econômica que constituem, sob diferentes 
aportes, expressões do permanente processo de construção e manutenção da 
hegemonia capitalista.

Não é objeto deste trabalho mostrar em caráter prescritivo maneiras 
de solucionar os conflitos da educação nacional, afinal a dimensão teórico-
-prática do trabalho como organizadora dos projetos pedagógicos não pode 
ser imposta ou decorrer de qualquer recomendação exógena. 
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Compreender esse processo como um todo requer a análise de sua 
historicidade, na dupla dimensão da história como processo de produção 
social da existência; e da história como método na elucidação do real e sín-
tese de múltiplas determinações (SAVIANI, 2005). Trata-se, portanto, de 
construir uma proposta de formação integrada entre os princípios gerais e 
as ações específicas de educação formal, gerando assim a possibilidade de os 
sujeitos, por meio das novas oportunidades lançadas, serem autônomos em 
suas decisões na dimensão político-social. 

Considerando as questões elencadas, para empreender a discussão 
deste artigo, o texto está organizado em duas seções que se inter-relacionam. 
A primeira discute a educação numa perspectiva crítico-emancipatória. A 
segunda seção aborda o desenvolvimento da educação a partir da teoria da 
aprendizagem significativa por meio de projetos interdisciplinares. A contri-
buição das tecnologias digitais da informação e comunicação nos projetos 
interdisciplinares é evidenciada pelo seu potencial de fomentar envolvimen-
to dos alunos nos processos formativos. 

Educação crítico-emancipatória no contexto capitalista 

Em primeiro lugar, ao falar da educação destaca-se sua acepção am-
pliada, não circunscrita à educação formal (escolar), como “uma atividade 
humana partícipe da totalidade da organização social. Essa relação exige que 
educação seja considerada como historicamente determinada por um modo 
de produção dominante, em nosso caso, o capitalista” (CURY, 1987, p. 13). 

Mészáros (2008) complementa essa ideia ao demarcar o conceito 
de educação ampliada falando de “uma educação plena para toda a vida” 
(2008, p. 55), que ocorre nos espaços de inserção social. Trata-se da com-
preensão da educação contextualizada. Por isso, coaduna-se com Lombardi 
(2008, p. 4), que assevera,

não faz o menor sentido discutir abstratamente sobre a educação, 
pois esta é uma dimensão da vida dos homens que se transforma 
historicamente, acompanhando e articulando-se às transformações dos 
modos de produzir a existência dos homens.

Nesse sentido, abordar a educação requer compreender a história de 
constituição da sociedade contemporânea e, consequentemente, a história 
da educação a partir do movimento do capital (SAVIANI, 2005). Confor-
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me elucidado, a educação não se restringe à educação formal, mas, pelo 
recorte empreendido, essa última constitui foco.

Ao falar da educação formal, Mészáros (2008) contribui com essa 
discussão ao situar “as instituições formais de educação” como partícipes do 
sistema global de internalização,3 que tem produzido nas sociedades confor-
midades ou consensos para manter a lógica do capital. Para o autor, mesmo 
considerando que o período de educação institucionalizada seja limitado 
frente ao tempo da vida que aprendemos em outros espaços sociais, “as ins-
tituições formais de educação certamente são uma parte importante do sis-
tema global de internalização” (MÉSZÁROS, 2008, p. 44). Compreende-se 
que a educação formal ou escolar tem sido campo de legitimação de conhe-
cimentos da classe dominante, sendo 

espaço por excelência, do acesso ao saber teórico divorciado da práxis, 
representação abstrata feita pelo pensamento humano, e que corresponde 
a uma forma peculiar de sistematização, elaborada a partir da cultura de 
uma classe social. E não por coincidência, é a classe que detém o poder 
material que possui também os instrumentos materiais para a elaboração 
do conhecimento. (KUENZER, 2005, p. 79). 

Por isso, compreender o papel da educação formal na atualidade é 
problematizar no decurso histórico seu papel de reprodução ou de transfor-
mação na sociedade capitalista (MÉSZÁROS, 2008; CURY, 1987). His-
toricamente, a educação tem sido um mecanismo de ajuste dos indivíduos 
à ordem vigente, o que a limita a ser espaço de reprodução de valores e 
normas que mantenham o sistema capitalista (CURY, 1987). Vista ainda 
como possibilidade de o homem realizar-se, a si mesmo, a educação reforça 
o individualismo defendido pelo capitalismo, sem o questionamento da or-
ganização econômica e política. Assim, a abordagem dominante da educa-
ção privilegia a formação para o campo produtivo, sem uma reflexão crítica 

3  O sistema global de internalização que Mészáros (2008) descreve corroborando com o modo de 
regulação discutido por Harvey (2012) e Heloani (2011) na teoria de reestruturação produtiva do 
capitalismo, que colabora para a compreensão dos sustentáculos do sistema produtivo capitalista em 
três dimensões: regime de acumulação considerado flexível por Harvey (2012); mundo do trabalho 
atendendo ao novo regime de acumulação considerada em um estágio de nova Morfologia segundo 
Antunes (2013) e o modo de regulação que converge de instituições como Estado que buscam man-
ter a coerência social com constrangimentos regulatórios no âmbito social, sendo que a educação 
formal compõe esse modo de regulação (BARROSO, 2005; FRIGOTTO, 2005). 
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quanto à lógica capitalista, sendo, em verdade, reprodutora das relações de 
produção do capitalismo. 

A educação inserida nessa sociedade tem tido o papel de gestar con-
sensos sociais, por meio dos conhecimentos, valores que tornam possível a 
reprodução do injusto sistema de classes. Para Mészáros (2008), a educação 
dos últimos 150 anos serviu ao sistema capitalista para fornecer, além de 
conhecimentos, o pessoal necessário à máquina produtiva ao

gerar e transmitir um quadro de valores que legitima os interesses 
dominantes, como se não pudesse haver nenhuma alternativa à gestão da 
sociedade, seja na forma “internalizada” ou através de uma dominação 
estrutural e uma subordinação hierárquica e implacavelmente impostas. 
(MÉSZAROS, 2008, p. 35). 

Ou seja, a educação formal tem atendido ao projeto social capitalista, 
de conservação do status quo em detrimento de transformação social. Tendo 
como ponto de inflexão outra proposta de educação, a emancipatória, é 
possível avançar na perspectiva de evidenciar elementos e caminhos dessa 
proposta educacional.  

Para os propósitos deste texto, ao abordar a emancipação, é preciso 
evidenciar, a princípio, que as diversas formas de apropriação da educação, 
amparadas em diferentes bases político-ideológicas, conferem a esse concei-
to um caráter de múltiplos sentidos e repleto de significados, muitas vezes 
subordinados às intencionalidades conservadoras da lógica dominante. 

Nesse sentido, seguindo as reflexões de Marx, a distinção realizada na 
obra sobre a questão judaica (MARX, 1989) e sobre emancipação política e 
emancipação humana mostra-se elucidativa. Na primeira acepção os direi-
tos civis são evidenciados no plano de uma sociedade capitalista; a segunda 
abordagem de emancipação humana volta-se para a transformação da socie-
dade coadunando com a proposta política marxista que perpassa toda sua 
obra de transformar a realidade. 

Compreende-se que a emancipação humana pressupõe a superação 
dos múltiplos obstáculos impostos à vida individual e coletiva pela alienação 
do trabalho no modo de produção capitalista. A emancipação humana se ca-
racteriza pela imposição do controle do homem coletivo sobre as condições 
sociais de produção da existência. Essa forma de emancipação pressupõe, 
portanto, o envolvimento ativo dos sujeitos individuais e coletivos, tendo 
em vista que não é construída exteriormente. Ao contrário, são os próprios 
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homens, individual e coletivamente, que se autoemancipam. Segundo Marx 
(1989, p. 63), 

A emancipação humana só será plena quando o homem real e individual 
tiver em si o cidadão abstrato; quando como homem individual, na sua 
vida empírica, no trabalho e nas relações individuais, se tiver tornado um 
ser genérico; e quando tiver reconhecido e organizado as suas próprias 
forças (forces própres) como forças sociais, de maneira a nunca mais 
separar de si esta força social como força política. 

Esse ponto de vista de emancipação humana, que se opõe radicalmen-
te a qualquer forma de heteronomia, se afasta radicalmente das perspectivas 
que regem as ações empreendidas no âmbito da educação escolar na atuali-
dade. Na realidade, tais ações constituem expressão das “concretas e imen-
sas dificuldades que a atual organização do mundo impõe aos processos de 
emancipação, posto que tal organização, apesar de toda retórica em contrá-
rio, está fortemente ancorada na heteronomia” (ADORNO, 1995, p. 181).

Em face a isto, sob a ótica4 de Kunz (1994), a educação crítica tem 
como função a promoção do ensino que desenvolva emancipação dos es-
tudantes. Dessa forma, na educação formal o desenvolvimento da eman-
cipação ou maioridade deve ser função primordial, através de um processo 
racional comunicativo. Para esse autor, a abordagem crítico-emancipatória 
deve ser acompanhada de uma didática comunicativa, considerando que 
ela deve fundamentar a função do esclarecimento e prevalência racional de 
todo o agir educacional, considerando o estudante enquanto sujeito desse 
processo “deve ser capacitado para sua participação na vida social, cultural e 
esportiva, o que significa a aquisição de uma capacidade de ação funcional, 
mas também de reconhecer e problematizar sentidos e significados nessa 
vida, através da reflexão crítica (KUNZ, 1994, p. 29-31). 

O autor destaca três competências que devem ser trabalhadas com o 
estudante, na perspectiva de uma educação crítica, sendo elas: a) a objetiva 
– refere-se ao que o estudante deve receber entre informações e conhecimen-
tos e aprender a desenvolver estratégias para realizar suas ações com com-
petência; b) a social – relaciona-se ao que o estudante compreende quanto 
às diferentes relações do homem em sociedade, ou seja, o que o estudante 

4  Muito embora Kunz tenha alinhamento com a fenomenologia e a base teórica deste trabalho seja 
o materialismo-histórico-dialético, sua contribuição na discussão sobre a relação da educação com a 
emancipação é o foco, por sua reflexão integradora das competências para a educação crítica. 
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deve saber para compreender as relações socioculturais do contexto em que 
vive; e c) a comunicativa – está voltada para o saber comunicar-se por meio 
da linguagem verbal e corporal, pois  o comunicar e compreender o que o 
outro diz gera um processo de reflexão e,  assim,  um pensamento crítico. 

Destarte, observa-se a emancipação como um processo de esclareci-
mento pela experiência e reflexão que possibilita ao sujeito se compreender e 
atuar como ser social, e traz a dimensão do coletivo no sujeito que reconhece 
que ninguém se emancipa sozinho, isolado, mas a partir do e para o coletivo 
(ADORNO, 1995). 

Ao focar o processo ensino-aprendizagem na emancipação, imbui-se 
a relação professor e aluno em bases dialéticas, em que a mútua influência 
entre os sujeitos os transforma, pelas próprias contradições dessa relação. 
Cabe esclarecer que na abordagem dialética os aspectos do real são tomados 
como relativos e contraditórios, a tal ponto que os nexos internos e relações 
instituem um movimento absoluto e constante da realidade com mútua 
influência e transformação (GADOTTI, 2000).

Desse modo, o debate de uma educação emancipatória requer pon-
derar que a relação entre professor e aluno é constituinte e constituidora 
desses sujeitos. Mas o papel do professor nesse processo é de quem se dispõe 
a guiar o estudante, tendo como uma das qualidades presentes a segurança 
em si mesmo, como destaca Freire (1996, p. 91): “É a segurança que se 
expressa na firmeza com que atua, com que decide, com que respeita as 
liberdades, com que discute suas próprias posições, com que aceita rever-
-se”. Nesse sentido, todo processo de educação escolar, por ser intencional e 
sistemático, implica a elaboração e realização (incluindo a avaliação) de um 
programa de experiências pedagógicas a serem vivenciadas em sala de aula e 
no espaço escolar que carregam uma concepção de educação, e pleiteando-se 
que seja a emancipatória humana em termos marxianos.

Levando em consideração o ato de ensinar como uma característica 
essencialmente humana, deve-se respeitar o conhecimento dos discentes, 
como afirma Freire: “o dever de não só respeitar os saberes com que os edu-
candos, sobretudo os das classes populares” (1996, p. 30). Trata-se de reali-
zar uma abordagem educativa que possibilita que a experiência seja fonte de 
ressignificações, objeto de reflexão sobre o lugar sócio-histórico do homem 
na sociedade, podendo transformá-la. 

Nessa perspectiva, ensinar torna-se um desafio devido à sua natureza 
pedagógica, tanto por sua relação dialética entre professor e aluno quanto 
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pela necessidade de profissionais qualificados para assumir os riscos de en-
sinar de forma consciente e responsável. Dessa forma, destaca-se que “no 
fundo, o essencial nas relações entre educador e educando, entre autoridade 
e liberdades, entre pais, mães, filhos e filhas é a reinvenção do ser humano 
no aprendizado de sua autonomia” (FREIRE, 1996, p. 94). Tal autonomia 
se constrói por uma abordagem educacional com vistas à emancipação hu-
mana, baseada em concepções professorais alicerçadas na clareza de ver a 
educação como direito social.  

Por tudo quanto foi dito, não se pode negar que a educação tem 
atendido às demandas do mundo do trabalho, como forma de superação de 
problemas relativos ao desenvolvimento econômico e tecnológico vivencia-
dos.  Em larga medida, o trabalho docente desenvolvido na educação formal 
tem sido direcionado em função de desenvolver subjetividades alinhadas ao 
disciplinamento para a vida social e produtiva capitalista.

No entanto, a educação não se constitui isolada no sistema capita-
lista, nem tampouco de abordagens contrárias, que pela contradição ine-
rente da realidade é possível constituir outras possibilidades de abordagens. 
Como prática social, a educação é realizada por sujeitos em uma realidade 
historicizada como produto da práxis humana, sempre em um vir a ser que 
possibilita reinvenções, outras perspectivas (CURY, 1987).  

Portanto, a reinvenção do ser humano por meio da educação emanci-
patória está interligada à reinvenção das formas de ensinar da prática social 
docente, dentre elas destacam-se a utilização das tecnologias da informação 
e comunicação e suas novas possibilidades de ensino por meio de projeto 
interdisciplinares. 

A educação emancipatória e projetos interdisciplinares: aprendizagem 
significativa em foco

Para avançar na abordagem da aprendizagem significativa por meio 
de projetos interdisciplinares é necessário, contudo, evidenciar antes o con-
ceito de emancipação como substrato desse debate. 

A discussão da educação emancipatória é recorrente nas discussões 
acerca da educação. Adorno (1995) considera ser peculiar o problema da 
emancipação quando está centrada efetivamente no complexo pedagógico, 
constituindo assustador e nítido que mesmo na literatura pedagógica não 
se encontre posta a tomada de posição decisiva pela educação para a eman-
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cipação. Para o autor, na literatura pedagógica, no lugar de emancipação 
encontra-se “conceito guarnecido nos termos de uma ontologia existencial 
de autoridade, de compromisso, ou outras abominações que sabotam o con-
ceito de emancipação atuando assim não só de modo implícito, mas expli-
citamente contra os pressupostos de uma democracia” (ADORNO, 1995,  
p. 172). Nesse sentido, o autor pondera a importância de se pensar a edu-
cação de forma racional de crítica, embora seja um grande desafio efetivar 
de fato uma educação para emancipação na realidade em que prevalece a 
menoridade5 do indivíduo, considerando que a sociedade não foi conduzida 
pelo esclarecimento científico para a emancipação. 

Nessa mesma linha de pensamento, para Becker (apud ADORNO, 
1995), a questão da emancipação deve ser superada inicialmente por meio 
do esclarecimento do falso conceito de talento, considerando a simples si-
tuação da estruturação tríplice instituída no espaço escolar, com alunos de-
nominados altamente dotados, medianamente dotados e os praticamente 
desprovidos de talentos como um problema complexo. Ao tratar sobre ta-
lento, o autor reporta-se a uma pesquisa em que participou, concluindo que 
o talento não se encontra previamente definido nos homens, sendo cons-
truído a partir dos desafios a que o indivíduo é submetido. 

A partir dessas considerações, é notória a possibilidade de desenvolver 
o talento no indivíduo e, com isso, promover a aprendizagem na educação 
por meio da motivação. Para isso, faz-se necessário que no espaço escolar 
não se perpetue as desigualdades de classes, tornando possível o desenvol-
vimento em direção à emancipação por meio da motivação do aprendizado 
com base na oferta diversificada de oportunidades, “convergindo numa for-
ma particular do desenvolvimento da emancipação” (Becker, apud ADOR-
NO, 1995, p. 170).  

Dessa forma, partindo do exposto, principalmente quanto à “forma 
particular do desenvolvimento da emancipação”, a teoria da aprendizagem 
significativa se torna importante para o desenvolvimento da educação eman-
cipatória. Consequentemente, faz-se necessário compreender previamente 
como ocorre o processo de aprendizagem significativa. 

Para Ausubel (1982), o desenvolvimento da aprendizagem significati-
va parte inicialmente de duas condições. Em primeiro lugar, o conhecimento 
a ser construído deve ser potencialmente significativo. A segunda condição a 

5 A causa dessa menoridade  “não reside na falta de entendimento, mas na falta de decisão e de cora-
gem em se servir de si mesmo sem a orientação de outrem” (KANT, 2009, p. 09).
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ser considerada é que o aluno apresente disposição para aprender. Com esse 
duplo marco de referência, as proposições do autor partem da consideração 
de que os indivíduos apresentam uma organização cognitiva interna basea-
da em conhecimentos de caráter conceitual, sendo que a sua complexidade 
depende muito mais das relações que esses conceitos estabelecem em si, do 
que do número de conceitos presentes. Entende-se que essas relações têm 
um caráter hierárquico, de maneira que a estrutura cognitiva é compreendi-
da, fundamentalmente, como uma rede de conceitos organizados de modo 
hierárquico de acordo com o grau de abstração e de generalização.

Para esclarecer como é produzida a aprendizagem escolar, Ausubel 
(2003) propõe distinguir dois eixos ou dimensões diferentes a partir dos 
diversos valores que possam tomar em cada caso. Há classes diferentes de 
aprendizagem, sendo elas aprendizagem significativa e aprendizagem me-
morística. O primeiro é o eixo relativo à maneira de organizar o processo de 
aprendizagem e a estrutura em torno da dimensão aprendizagem por des-
coberta/aprendizagem receptiva. Essa dimensão refere-se à maneira como o 
aluno recebe os conteúdos que deve aprender: quanto mais se aproxima do 
polo de aprendizagem por descoberta, mais esses conteúdos são recebidos de 
modo não completamente acabado e o aluno deve defini-los ou “descobri-
-los” antes de assimilá-los. 

Já o segundo eixo remete ao tipo de processo que intervém na apren-
dizagem e origina um contínuo delimitado pela aprendizagem significativa. 
Nesse caso, a distinção estabelece, ou não, por parte do estudante, relações 
substanciais entre os conceitos que estão presentes na sua estrutura cogni-
tiva e o novo conteúdo que é preciso aprender. Quanto mais se relaciona o 
novo conteúdo de maneira substancial e não arbitrária com algum aspecto 
da estrutura cognitiva prévia que lhe for relevante, mais próximo se está da 
aprendizagem significativa. Quanto menos se estabelece esse tipo de relação, 
mais próximo se está da aprendizagem mecânica ou repetitiva. 

A noção de aprendizagem significativa, definida dessa maneira, tor-
na-se nesse momento o eixo central da teoria de Ausubel. Efetivamente, a 
aprendizagem significativa tem vantagens notáveis, tanto do ponto de vista 
do enriquecimento da estrutura cognitiva do aluno, como do ponto de vista 
da lembrança posterior e da utilização para experimentar novas aprendiza-
gens, fatores que a delimitam como sendo a aprendizagem adequada para 
ser promovida entre os estudantes para a construção da autonomia de pen-
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samento e ação. Desse modo, pode-se atingir a aprendizagem significativa 
por meio da descoberta. 

Contudo, com relação a essa segunda dimensão, Ausubel destaca como 
são importantes pelo tipo peculiar de conhecimento que pretende construir 
a educação escolar e pelas próprias finalidades que possui a aprendizagem 
significativa por percepção verbal em que o sujeito se encontra imerso no 
processo. Assim, essa abordagem mostra-se pertinente à construção da auto-
nomia, de uma formação emancipatória – nos dizeres de Becker, “aprender 
por intermédio da motivação, converse-se numa forma particular do desen-
volvimento da emancipação” (Becker, apud ADORNO, 1995, p. 170). 

Retomando a discussão acerca da educação emancipatória, nota-se 
que o desenvolvimento da aprendizagem significativa no espaço escolar 
pode ser potencializado por meio de projetos interdisciplinares, que agre-
gam TDIC, tendo como princípio a imersão no processo de aprendizagem 
que requer autonomia do estudante, mesmo que assistida pelo professor. 
Na educação, as novas tecnologias se tornam ferramenta pedagógica salutar 
de convergência de interesse dos estudantes e possibilidades integrativas de 
temáticas no escopo escolar.  

À medida que o estudante estabelece relação entre o conteúdo estu-
dado e seus conhecimentos prévios nos projetos interdisciplinares, ele de-
senvolve interesse pela temática de estudo e participa ativamente das ativi-
dades, relacionando conteúdos, refletindo e desenvolvendo sua autonomia 
como sujeito racional e sendo motivado a superar a menoridade, assim, a 
aprendizagem toma outra característica na educação formal. Para Becker 
(apud ADORNO, 1995), a participação individual ou em grupo do estu-
dante na definição de programas de estudo, programação das disciplinas e 
até mesmo na administração escolar adquire outro significado para o estu-
dante, possibilitando-o a acompanhar os encaminhamentos tomados nesse 
espaço a partir de suas participações e contribuições e não somente receben-
do decisões engessadas e previamente decididas.

Nesse sentido, os projetos interdisciplinares educativos podem con-
tribuir potencialmente para promover a aprendizagem significativa dos 
alunos, para levá-los a uma atitude emancipatória. Silva (2010) considera 
que por meio dos projetos interdisciplinares a sala de aula transforma-se em 
campo de possibilidades de conhecimento no qual é necessário a tomada de 
posição. Estudantes optam, como os professores, e suas opções não têm que 
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coincidir e não são irreversíveis e, assim, esse processo confere aos conteúdos 
curriculares sentidos inesgotáveis, significativos. 

Na condição de emancipar os estudantes, os projetos interdisciplina-
res possibilitam socializar e produzir conhecimentos, sobretudo como incor-
poração de novos recursos pedagógicos, considerada uma inovação da escola 
ao abrir-se para além de seus muros. Toschi (2010, p. 173) diz que

o mundo das mídias digitais oferece aos jovens e adultos possibilidades 
múltiplas e infindáveis. Escrita, som, imagem, movimento constituem 
estas mídias que, acima de tudo, dão protagonismo ao usuário no 
processo de seleção do que julga ser importante para ele, e a isto dá 
significado.

Diante do elucidado, no espaço escolar, as tecnologias digitais da infor-
mação e comunicação (TDIC) abrem possibilidades como ferramentas peda-
gógicas no desenvolvimento dos projetos interdisciplinares, pois os estudantes 
são atores principais nesse processo, imersos em ambientes multidisciplinares, 
o que possibilita participarem ativamente de todo o processo metodológico. 
Tal abordagem mostra-se potencializadora na promoção de uma aprendiza-
gem significativa com o desenvolvimento da emancipação do sujeito.

Para Silva (2010), as TDIC têm sido utilizadas de diversas formas 
em projetos interdisciplinares e a utilização dessas tecnologias é dinâmica 
na medida em que envolve os estudantes em produções de autoria, que os 
fazem pensar que são sujeitos das tecnologias e não consumidores. 

Essa percepção não se circunscreve à visão sobre tecnologias, mas 
amplia-se para o campo formativo integral do sujeito quando se discutem 
questões vinculadas a campos dos conhecimentos, a exemplo do projeto in-
terdisciplinar Pipoesia, realizado no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicado à 
Educação (Cepae/UFG), que mostrou ser um espaço formativo que fomen-
ta a visão crítica dos estudantes sobre a escrita e publicização das poesias, em 
um processo de construção da autonomia do pensamento literário.

Diante do exposto, a formação para a emancipação na superação da 
menoridade mostra-se um caminho possível por meio de um trabalho do-
cente como prática social, comprometido com a formação de sujeitos crí-
ticos. A problematização dos projetos interdisciplinares baseados na TDIC 
como espaço de aprendizagem significativa, constituiu uma aproximação 
ainda preliminar teórica e prática em busca de caminhos possíveis para uma 
educação de fato emancipatória.  
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Conclusão

Partindo das reflexões empreendidas, o desenvolvimento da eman-
cipação mostra-se possível, mas requer o repensar da concepção de educa-
ção como locus dinâmico de formação para a autonomia.  Sobre a educa-
ção, compreendida como prática social, ela deve ser concebida visando a 
transformação social, o que requer um professor crítico, atento à formação 
integral do sujeito. Desse modo, é exigido do trabalho docente novas con-
figurações que possibilitem as atividades formativas integradas à ideia de 
emancipação dos estudantes. 

É nesse sentido que os projetos interdisciplinares com base nas TDIC 
são apresentados como espaço formativo que produz significados que fa-
vorecem a emancipação, formando estudantes autônomos e emancipados. 
Assim, evoca-se uma educação emancipatória, em que o sujeito é retirado 
da menoridade para se posicionar na condição de sujeito sócio-histórico. 
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Resumo
A presença das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação em nossa sociedade tem 
nos impelido a refletir sobre seu uso em situações que envolvem o contexto educacional. 
Neste estudo bibliográfico documental discorremos sobre a possibilidade de ampliação 
lexical e prática lúdica de repertórios léxico-semânticos em Língua Inglesa por meio do jogo 
interativo gratuito CharadesApp. Na análise do aplicativo com esta finalidade, recorremos 
à tabela proposta por SABOTA e PEREIRA (2017) elaborada para  análise  qualitativa de 
ferramentas digitais. Concluímos que há substantivas oportunidades de uso do aplicativo 
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uso como ferramenta educativa complementar.  
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expand and practice the English lexicon

Abstract
The presence of Digital Information and Communication Technologies in our society has 
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application Charades. In the application analysis, we use the table proposed by SABOTA and 
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way, thus indicating its use as a complementary educational tool. 
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Introdução 

Nos últimos anos, temos testemunhado o advento das Tecnologias 
Digitais que têm rapidamente ocupado diversos espaços sociais e agregado 
usuários em torno de transações comerciais, encontros sociais e profissio-
nais, aplicativos de mobilidade, realização de serviços bancários, entreteni-
mento, entre outros (KENSKI, 2013). Segundo a autora, seria inviável que 
a educação se mantivesse fora desse cenário e, como Kenski (2013) observa, 
cursos à distância e materiais complementares voltados para engajar os alu-
nos com o uso de tecnologias digitais já são uma realidade. Na linguística 
aplicada, autores como Araújo e Leffa (2016) e Paiva (2001), por exemplo, 
têm se dedicado a organizar coletâneas que busquem entender como as re-
des sociais e diversos sites e/ou aplicativos têm participado do processo de 
ensinar e aprender línguas. Na linguística aplicada crítica, Rojo (2013) e 
Coscarelli (2012) têm buscado discutir o tema pelo viés dos letramentos e 
da multimodalidade. Em ambos os cenários, estudos apontam que, antes 
de inserir as tecnologias digitais de informação e comunicação (doravante 
TDIC) em contextos educacionais, é importante refletir com que finalida-
de tal inserção tem sido feita. Ou seja, para além de acompanhar o avanço 
tecnológico, cabe perceber de que modo o uso de TDIC corrobora para que 
os aprendizes estejam aptos a acessar diversos conteúdos, entender e criar 
sentidos, por fim, inovar usando recursos de seu tempo (ROJO, 2013). 

Nos dedicamos, neste artigo, a investigar as possibilidades de uso de 
um jogo disponível para dispositivos móveis (celulares ou tablets), o Chara-
desApp, para situações de ampliação lexical de repertórios em língua inglesa, 
em contexto educacional. Em nossa análise bibliográfico-documental, ex-
ploramos as potencialidades do aplicativo nos aspectos técnicos, teóricos e 
práticos, como recomendado por Sabota e Pereira (2017), com ênfase nas 
contribuições do aplicativo para aulas em que a multimodalidade seja uma 
preocupação. Ao final do texto, traçamos alguns comentários específicos so-
bre a multimodalidade e como ela pode integrar as aulas de línguas com o 
auxílio das TDIC.
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Breves considerações sobre as TDIC e o cenário atual de ensino-apren-
dizagem de inglês

Diversas são as causas que levaram a língua inglesa a ter grande ex-
pansão no mundo, como aponta Rajagopalan (2005). Seja em decorrência 
do projeto de expansão colonizadora, da globalização como um fenômeno 
mundial acirrado pelo uso das tecnologias, ou pela ampla divulgação do co-
nhecimento científico pela internet, o fato é que o inglês ocupa atualmente 
um local de privilégio. Aprender outra língua pode nos permitir participar 
efetivamente de contextos maiores e ampliar os horizontes, acessar e com-
partilhar novas fontes de informação, entretenimento ou materiais que pre-
cisamos, valorizamos ou gostamos (USHIODA, 2012). 

Sabota e Silva (2016) apontam que as tecnologias digitais podem re-
presentar um importante aliado no processo de ensinar e aprender línguas, 
sobretudo, inglês, como demonstra o estudo dos autores sobre o uso de apli-
cativos para essa finalidade. Para os autores, o potencial lúdico presente nas 
ferramentas digitais, evidenciado pelo layout dos aplicativos e pelo modo 
como atuam na gamificação dos conteúdos de aprendizagem, pode se tornar 
um grande aliado para fomentar a persistência do público jovem na aprendi-
zagem por meio de aplicativos. Como afirma Yozo (1996), o lúdico simbo-
liza as descobertas dos seres humanos e, por isso, o jogo pode colaborar para 
que aprendizes internalizem normas, limites e regras de forma descontraída. 

Bueno e Sabota (2016), em um estudo sobre como os jogos de RPG 
on-line podem contribuir para o desenvolvimento do inglês de seus usuários, 
discutem que, caso haja mediação e ações intencionais, a aprendizagem desse 
idioma pode ser facilitada pelo uso de jogos, mesmo que não tenham sido de-
senhados, a princípio, com essa finalidade. Nesse sentido, embora, em mui-
tos contextos, os jogos e brincadeiras ainda sejam recebidos com preconceito, 
como se fossem um distrator incômodo e com pouco valor educacional, essa 
pode ser uma prática profícua quando exercida dentro de um planejamento 
voltado para fins de aprendizagem (BUENO; SABOTA, 2016).

Sabota e Pereira (2017) dedicaram-se a entender como aplicativos e 
ferramentas digitais podem ser usados como recursos educacionais e elabo-
raram uma tabela de avaliação de recursos digitais para ser utilizada por pes-
quisadores e professores que desejem considerar o potencial didático desses 
recursos.  A tabela proposta pelos pesquisadores (anexo) abrange aspectos 
técnicos, teóricos e práticos. Cabe ressaltar que não é intenção de Sabota 
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e Pereira (2017) separar teoria e prática, e tampouco dicotomizar questões 
que são para eles, como afirmado no artigo, indissociáveis e concernentes à 
práxis docente. A proposta é, tão somente, entender separadamente como 
cada aspecto do recurso contribui para o processo de educação linguística. 

Nesse sentido, nos aspectos técnicos são observadas características de 
usabilidade e funcionamento do recurso: organização visual (layout e de-
sign), gratuidade, acessibilidade, convergência e integração de mídias e su-
portes, tutorial e tipo de linguagem usada para conversar com o/a usuário/a. 
Quanto aos aspectos teóricos, são analisados os critérios que fazem com que 
um determinado recurso seja adequado ao modo de ensinar dos/das docen-
tes. Portanto, os autores sugerem que nos atentemos para a abordagem de 
ensino e aprendizagem intencionada no desenvolvimento do recurso, haja 
vista que é importante que os instrumentos de ensino-aprendizagem sejam 
compatíveis com o modo de os/as docentes desenvolvem sua práxis. Como 
o aplicativo que ora analisamos não apresenta fins didáticos, mas sim recrea-
cionais, o que fazemos aqui é uma indicação de como aproximar o que ele 
oferece e pensá-lo a partir de nosso viés de atuação, tal como feito em Sabota 
e Silva (2016). Nesse sentido, são observadas questões relativas ao processo 
de ensino-aprendizagem, tais como interação entre as pessoas e interativi-
dade (com o recurso), oportunidades de construção de saberes e prática de 
língua(gem) situada, entre outras.

Em termos de aspectos práticos, a tabela propõe entender como o 
recurso se adequa ao contexto de sala de aula e visa entender a flexibilidade 
de uso do aplicativo (ou recurso educacional), o engajamento que causa 
no/a aprendiz com o recurso (incentivos para continuar usando, como por 
exemplo, estrelas de pontuação e gradações em níveis), e, por fim, se há 
preocupação com algum retorno que vise expandir a afetividade da rela-
ção de ensino-aprendizagem, como pode ser percebido pela oferta de uma 
avaliação individualizada da experiência do/a aprendiz. Alguns dos itens, 
propostos da tabela, não se aplicam ao aplicativo CharadesApp, analisado 
neste artigo, já que ele é apresentado ao público como um jogo recreacional 
e não como um recurso educacional. Contudo, por entender que parte do 
trabalho docente é perceber como algo que está fora da sala de aula pode 
ser utilizado dentro dela, rompendo as barreiras do lá e cá, nos dedicamos 
a analisar esse aplicativo. Na intenção de vê-lo como um todo, trazemos a 
análise dos aspectos técnicos, teóricos e práticos de modo entrelaçado e não 
separadamente.
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Neste artigo, lançamos mão dessas categorias da tabela para entender 
se e em que medida o aplicativo CharadesApp, desenvolvido pela empre-
sa ArtGame Studio, pode ser um recurso didático auxiliar no processo de 
ensino-aprendizagem de inglês. Por ser disponível em três idiomas – portu-
guês, inglês e espanhol – o jogo pode atender aprendizes de língua materna e 
ou adicional/estrangeira. No entanto, dedicamo-nos a refletir sobre a apren-
dizagem de inglês, por ser esse nosso contexto de atuação. 

Por ter um aplicativo como objeto de análise, este estudo se caracteri-
za como uma pesquisa bibliográfica documental qualitativa. Nos apoiamos 
nos estudos já realizados por uma das autoras deste texto (SABOTA; SIL-
VA, 2016; BUENO; SABOTA, 2016) para seguir entendendo os aplicati-
vos para dispositivos móveis como um documento que registra o momento 
histórico e social de produção cultural em que está inserido. Para as autoras 
Sá Silva et al. (2009), a pesquisa documental qualitativa pode auxiliar no 
entendimento do valor de documentos como objetos culturais para o apri-
moramento das práticas educativas, como é foco deste estudo. 

Conhecendo melhor o aplicativo CharadesApp

O jogo CharadesApp é disponibilizado gratuitamente3 em lojas de 
aplicativos  para dispositivos móveis, como celulares e tablets com sistema 
IOS e Android. O jogo é descrito por seus desenvolvedores, ArtGame studios 
(APKpure, 2019),4 como “um jogo de mímicas e advinhações de palavras 
para jogar com amigos”. Ao baixar o jogo em seu dipositivo, um tutorial em 
portugês é disponibilizado explicando como interagir. É possível, na aba de 
configurações, selecionar a idade para uma exepriência mais personalizada 
do jogo. Além disso, podemos selecionar o idioma para prática em duas 
outras línguas, espanhol e inglês.

3  Embora haja opções de compra dentro do jogo, é possível divertir-se com a versão gratuita.

4  Disponível em: https://apkpure.com/br/charadesapp-what-am-i-guessing-and mimics/net.
artgamestudio. charadesapp. Acesso em: 04 dez. 2019.

https://apkpure.com/br/charadesapp-what-am-i-guessing-and%20mimics/net.artgamestudio.%20charadesapp
https://apkpure.com/br/charadesapp-what-am-i-guessing-and%20mimics/net.artgamestudio.%20charadesapp
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Figura 1 - Conhecendo o aplicativo CharadesApp

Fonte: foto (print) da tela inicial do jogo disponível no próprio aplicativo 
CharadesApp5

A apresentação visual da tela de jogo (layout)6 é simples e fácil de ser 
lida. Uma tela com cores fortes (variando entre azul, verde, vermelho e ama-
relo) e chamativas, com palavras (ou imagens, no tema memes ou infantil) 
grafadas em fontes simples, grandes, centralizadas na tela. O azul indica que 
uma partida está em andamento, o amarelo traz um alerta aos/às jogadores/
as, como mostra a figura 2, e as cores verde e vermelha são usadas para indi-
car como está indo o progresso no jogo (verde indica acertos e vermelhos in-
dicam erros, em alusão às cores de um semáforo). Na parte superior da tela, 
na figura 3, temos a indicação do tempo restante da partida, em contagem 
regressiva, um ícone para pausar à direita e um ícone, à esquerda, para voltar 
à tela de escolha de temas. Em todos os casos, a cor escolhida para a fonte 
é a branca, trazendo destaque e luminosidade para a informação principal, 
como vemos a seguir. 

5  A fim de reduzir o número de notas de rodapé com as traduções das figuras ilustrativas utilizadas ao 
longo do artigo, optamos por trazer os prints (as fotos) de telas em português. Contudo, lembramos 
que, como explicado na figura 1, é possível selecionar o idioma e ver todas as telas em português, 
espanhol ou inglês.

6  O layout não é somente a forma como um aplicativo se apresenta ao usuário, mas é, também, um 
recurso de construção de sentido (SIGNORINI; CAVALCANTI, 2010).
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Figuras 2 e 3 - Conhecendo o aplicativo CharadesApp. Em amarelo 
um alerta (Figura 2) e em azul (figura 3) uma partida em andamento 
sob o tema frutas

Fonte: fotos (print) da tela do jogo, disponível no próprio aplicativo CharadesApp.

Após o jogo ser baixado, a internet só é necessária para fazer atualiza-
ções na versão do aplicativo, o que possibilita que aprendizes utilizem o jogo 
em sala de aula, sem estarem conectados. A nosso ver, isso pode trazer algumas 
vantagens. A primeira é que, por não estar on-line, o acesso que o/a aluno/a 
tem ao dipsositivo não é interrompido por outros aplicativos e notificações 
que atuem como distratores no momento da atividade. Outro ponto favorável 
é que em localidades onde não haja fácil acesso à rede de computadores, o jogo 
continua funcionando normalmente. Segundo Kenski (2013), a instabilidade 
das conexões com a internet em nosso país tem sido um empecilho ao amplo 
uso das tecnologias digitais em contextos educacionais.  Em escolas e institui-
ções de ensino cujo acesso à internet seja vetado, esse é um bom recurso para 
que não seja necessário abrir mão do uso de recursos digitais, que tendem a ter 
bom apelo entre os jovens (KENSKI, 2013). 
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Devido à simplicidade do design e a facilidade do jogo, ele torna-se 
uma estratégia importante para ser explorada por professores/as e alunos/
as em diferentes ocasiões e por turmas em diferentes níveis de repertórios 
linguísticos. Para uso em sala de aula, o/a docente pode se valer da simplici-
dade de vocabulário e da multimodalidade para fazer com que os/as alunos/
as aprendam a jogar em inglês (na língua estrangeira/adicional) e ter uma 
oprtunidade a mais de prática do idioma e da ampliação de seus letramen-
tos. Afinal, ler e entender instruções é uma habilidade relevante para apren-
dizes, não apenas de idiomas, mas de um modo geral. Afinal, são muitas as 
ocasiões em que temos de seguir comandos e efetuar ações, como em outros 
tutoriais, receitas, prescrições médicas, entre outros.

Contudo, caso este não seja o foco almejado pelo/a docente, é possí-
vel ler as instruções no tutorial em português, como ilustrado no centro da 
figura 1, e seguir as imagens para entender como o jogo funciona: seleciona-
-se uma categoria de palavras e/ou charadas; seleciona-se o tempo para o de-
safio; coloca-se o dispositivo contra a testa; e os/as colegas de jogo auxiliam 
a descobrir qual é a charada. Eles/elas dão dicas por meio de explicações (em 
inglês), mímicas e gestos até que o o/a jogador/a advinhe a palavra/charada. 
Para sinalizar que advinhou, o/a jogador/a movimenta o dispositivo para 
cima (caso acerte), ou para baixo (caso não descubra). Após a movimentação 
do dispositivo, uma outra palavra/charada é apresentada até que o tempo 
limite seja alcançado.

Os jogos, em geral, permitem ao usuário fazer escolhas que vão in-
fluenciar as diversas narrativas. Isso significa que jogadores diferentes podem 
seguir diferentes caminhos, ou um mesmo jogador pode escolher caminhos 
diferentes todas as vezes que joga, mesmo que o resultado final não varie 
(ZACHI, 2017), já que o objetivo final do jogo é o mesmo, ou seja, acertar a 
palavra/charada que aparece na tela. Isso pode representar, para os/as apren-
dizes, mais oportunidades de escolha, ao selecionar categorias ou decidir se 
avança ou se detém por mais tempo em uma charada, por exemplo. Pode 
também implicar vivências e práticas simultâneas e diferenciadas, possibili-
tando que a própria atividade de escolha de categoria seja um momento de 
decisão e escolhas autônomas dentro de cada grupo formado na sala de aula.

O jogo apresenta 180 temas diversificados que abrangem públicos 
de interesses e idades distintas. No entanto, apenas 48 são disponíveis na 
versão grátis. Apesar de representar menos da metade dos itens, ainda assim 
há charadas sortidas o suficiente para garantir bons momentos lúdicos de 
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troca comunicativa. Alguns dos temas gratuitos que destacamos, à guisa 
de ilustração dessa variedade são: ação (verbos), comidas, animais, músicas, 
memes, seriados, filmes, profissões, capitais do mundo, dentre outros.

Durante o jogo, o próprio aplicativo vai sugerindo dicas para o 
modo como a palavra pode ser descrita, como por exemplo na imagem 
abaixo, que traz sugestões para que os colegas façam a mímica de um filme 
a ser adivinhado.

Figura 4 - Exemplo de  filme a ser advinhado na rodada

Fonte: foto (print) da tela do jogo, disponível no próprio aplicativo CharadesApp sob o 
tema movies (filmes)

Na figura 4, vemos à esquerda o nome da categoria e uma breve des-
crição do que é encontrado nesse tema. Esse é um exemplo de como as 
categorias são introduzidas. À direita, temos o nome do filme que os/as 
jogadores/as que terão de auxiliar o/a jogador/a que segura o dispositivo 
a adivinhar. Nesse momento do jogo, é esperado que façam mímicas e/ou 
construam suas explicações sobre o filme sem dizer o nome dele. Richard-
-Amato (1989) já alertava sobre a importância do uso de jogos na aprendi-
zagem comunicativa. Para a autora, essas técnicas servem como elemento de 
motivação e, além de promoverem a interação entre os aprendizes, elas aju-
dam a dar mais dinâmica às aulas, engajando os/as alunos/as em atividades 
nas quais se tente preencher uma lacuna de informação, ou nesse caso, uma 
advinhação. Prescher (2010) soma a essa ideia da comunicação, a possibi-
lidade de construção de novas estratégias e novos saberes ao tentar desem-
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penhar um papel em uma atividade lúdica. Zachi (2017), que estuda jogos 
em um contexto de letramento, aponta para como esses recursos auxiliam 
aprendizes a lidar com desafios da linguagem e como a imprevisibilidade da 
reação dos/das interagentes faz com que possa ocorrer ampla exploração dos 
repertórios linguísticos dos/as aprendizes.

Como meio de engajar jogadores, o CharadesApp premia bons resul-
tados para que possam ascender a outros níveis dentro de um tema/catego-
ria. Além dessa pontuação, ao final de cada rodada, o jogo lança confetes 
coloridos que caem da tela representando uma celebração de nosso progres-
so no jogo, como vemos na figura 5.

Figura 5 - Exemplo de feedback do progresso no jogo

Fonte: foto (print) da tela do jogo, disponível no próprio aplicativo CharadesApp.

Ao final da tela, temos um resultado que nos informa quanto foi acer-
tado em cada categoria e nos mostra o convite a repetir a rodada ou mudar 
de tema. A curiosidade aliada ao desafio faz com que haja o interesse em 
voltar para o jogo e/ou continuar tentando.



Polyphonía, v. 30/2, jul.-dez. 2019266

Além disso, a possibilidade de interagir com os/as colegas em um 
outro idioma, sob uma proposta lúdica, pode fazer a diferença em sala de 
aula. Por ser um jogo simples e envolvente, não é necessário muito tempo de 
aula e nem grande preparo prévio. O CharadesApp torna-se uma alternativa 
viável para revisar conteúdos lexicais, encerrando ou iniciando uma aula de 
modo lúdico.

Considerando que o jogo será realizado em inglês, é possível aventar 
que os/as alunos/as estarão em turnos, tentando explicar aos/às colegas quais 
são as charadas propostas na tela do aplicativo. Os meios para a explicação 
podem ser verbais, sonoros e gestuais, como consta da regra de um jogo de 
charadas. Ao seguir essas regras, os/as aprendizes são desafiados a explorar 
seus repertórios para construir sentidos e interagir. Logo, é possível enten-
der que conhecimentos prévios serão requisitados nesse momento e que a 
mediação central sairá da voz do/da docente para os/às alunos/as. Não é 
possível prever, como já mencionamos, que léxico será requisitado, contudo, 
projetamos que os/as alunos/as, ao se envolverem no jogo, usem palavras, 
sons e gestos que, quando compartilhados, ampliem o que os/as colegas já 
sabem. Isso, a partir de uma abordagem sociointeracionista (VYGOTSKY, 
1998), pode evidenciar uma aprendizagem que derive de uma relação inter-
pessoal, horizontalizada e, colaborativamente, atue no processo de ensino-
-aprendizagem. A cada vez que um vocábulo é interpretado no jogo, novas 
possibilidades de realizações linguísticas são favorecidas e a aprendizagem 
pode ocorrer a cada nova interação com o outro e com o jogo, em si, de-
notando uma situação de interação (com pessoas) e interatividade (com o 
recurso), como apontado por Sabota e Pereira (2017). Com a variedade dos 
temas – de comidas, ações e esportes à filmes, memes e músicas – muitos 
contextos e repertórios são compartilhados, ampliando os saberes discentes 
e permitindo que os/as docentes conheçam melhor seus aprendizes. A pos-
sibilidade de fazer vários temas entrarem nas aulas também contribui para 
o debate sobre as escolhas discentes, sendo os temas pretexto para futuros 
debates, contemplando interesses dos/das aprendizes e trazendo mais enga-
jamento para as aulas. A circulação de novos saberes no espaço educacional 
pode oxigenar os diálogos, trazendo da margem para o centro o interesse dos 
discentes, o que pode favorecer que novas formas de pensar sejam construí-
das e novos debates sejam provocados (ZACHI, 2017).

Ao propor o jogo, o/a docente pode optar entre deixar que os/as 
alunos/as naveguem livremente pela aba de temas e, em pequenos grupos, 



Polyphonía, v. 30/2, jul.-dez. 2019 267

decidam sobre o que querem jogar, de acordo com o interesse pessoal. Esse 
tipo de autonomia pode auxiliar no processo de aprender a fazer e negociar 
escolhas de modo colaborativo e respeitoso, o que pode incluir aprender a 
argumentar e conviver com o dissenso (MENEZES DE SOUZA, 2011). 

O jogo marca uma pontuação por partida. Tal marcação pode servir 
de referência para que os grupos aprendam a se superar, acertando mais cha-
radas a cada rodada, ou pode-se expandir a competição para a sala de aula, 
aferindo quais grupos acertaram mais. Nesse caso, cabe salientar que seria 
relevante conversar com os participantes sobre nosso papel em competições 
e que desdobramentos essas disputas podem ter. Essa pode ser uma oportu-
nidade para conversar sobre nossa sociedade atual e como devemos aprender 
a ganhar e a perder, aspecto salientado por Bauman (2011) como deficitário 
na juventude atual. Para o autor, por estarem acostumados a ter muito e 
com facilidade, nossos jovens não têm desenvolvido resiliência, persistência 
e tolerância, características consideradas pelo sociólogo como fundamentais 
para o avanço da ciência, bem como para o respeito aos valores que assegu-
ram os marcos civilizatórios (BAUMAN, 2011).

Como o aplicativo não disponibiliza nenhum tipo de feedback para 
o/a aluno/a quanto ao seu desempenho linguístico, o avanço no jogo é me-
dido pela pontuação no acerto das charadas propostas. Se considerarmos 
que o aplicativo é recreacional e não educativo, é fácil entender que isso 
não chega a ser uma falha dos desenvolvedores. No entanto, para uso em 
salas de aula, seria apropriado que o/a professor/a, anteriormente ao jogo, 
tematizasse o seu conteúdo, ampliando a possibilidade de acerto entre os/as 
participantes. Ademais, após as partidas, sugerimos que estratégias de ensi-
no com o foco de revisão e/ou retenção de conteúdo sejam desenvolvidas a 
fim de favorecer que os itens recém aprendidos/revisitados no jogo fossem 
apropriados pelos/as alunos/as de modo a integrar seu repertório linguístico 
em inglês. Ou seja, o jogo sozinho não garante a aprendizagem. Mas pode-
mos afirmar que algum elemento isolado em uma aula de línguas tenha essa 
característica? Acreditamos que não, daí a relevância de planejamento das 
ações de ensino no processo de aprendizagem.

Algumas considerações sobre a multimodalidade no CharadesApp

Segundo Dionísio (2011), a multimodalidade pode ser definida como 
modos diversos de representação de conteúdo utilizados na construção lin-
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guística de uma dada mensagem, assim como palavras, imagens, cores, for-
matos, marcas, gestos, padrões de entonação, olhares etc. Essas formas de 
representação apresentam-se de modo concomitante e complementar desde 
que auxiliem na composição de mensagens previstas pelo texto. 

Nessa perspectiva, Coscarelli (2012) afirma que é preciso repensar 
o sentido da palavra ‘texto’ usada hoje em dia, para entendê-lo como um 
objeto complexo e constituído de várias semioses, dentre elas, a música, o 
movimento e a imagem. O texto passa a ser assim entendido como uma 
teia de sentidos diversos, contidos em sons, imagens e palavras escritas, por 
assim dizer, que, ao serem tecidos juntos, proporcionam a leitura.

Vários elementos são utilizados na construção do sentido e devem ser 
acionados durante a compreensão textual (SABOTA, 2017). Se utilizarmos 
esse conceito de texto para expandir nossa análise do aplicativo, é possível 
perceber que, no texto do jogo, recursos como cores, tamanhos de fonte, 
números e vibrações são utilizados para atrair a atenção dos/as jogadores/as 
e para construir interativamente o jogo. Ao jogar, outros aspectos da multi-
modalidade como mímicas, sons, gestos e sentenças verbalizadas oralmente 
juntam-se aos primeiros elementos, garantindo a jogabilidade e boas risadas 
entre os participantes.

Para Dionísio (2011), todos esses distintos modos de construir um 
texto acarretam modificações substanciais na forma como as pessoas elabo-
ram sentido e significação, transcendendo, dessa maneira, a primazia dada à 
palavra. Nas figuras trazidas ao longo do artigo, mostramos como isso se dá 
no aplicativo CharadesApp.

Salientamos que esse jogo já existia antes desse recurso digital e que 
ele pode continuar a ser jogado com cartões de papel manuscritos. No 
entanto, entendemos que a facilidade de propor temas distintos sem ge-
rar o trabalho de produzir os cartões pode poupar um valioso tempo ao/à 
professor/a. Como afirma Kenski (2013) e Bauman (2011), nesse século, o 
ritmo acelerado da vida (pós/líquido) moderna tem acarretado alterações 
nas rotinas de todos/as e isso inclui os/as docentes que, em meio a tantas 
atribuições de seu trabalho, possui a responsabilidade de preparar materiais 
complementares para favorecer o engajamento de suas turmas com os temas 
das aulas. Não estamos querendo dizer que o aplicativo, ou qualquer outro, 
represente uma solução para a atribulada vida de professor/a, porém, contar 
com o apoio de um material que tem boa aceitação entre discentes é uma 
considerável ajuda. 
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Apesar da multimodalidade não se restringir aos textos relativos a am-
bientes tecnológicos, segundo Mayer (2002), ela se popularizou juntamente 
com a tecnologia computacional, que permitiu uma explosão na disponibi-
lidade de modos de apresentação visual de materiais e que, por consequên-
cia, causaram uma revolução no cenário da comunicação. Até pouco tempo 
atrás, os recursos visuais e tipográficos eram mais comumente utilizados 
para ênfases e ilustrações. 

Com o advento dos computadores, mais textos podiam ser produ-
zidos (com certa facilidade) utilizando-se os meios digitais, daí os elemen-
tos passaram a se organizar em complementaridade de sentido com mais 
frequência. No entanto, infelizmente, nem sempre a multimodalidade é 
explorada em sala de aula. Permanecemos privilegiando, em nossas aulas, 
leituras lineares e sem muitas possibilidades de variação no sentido cons-
truído (SABOTA, 2017). A entrada de recursos na escola, como o aplicativo 
trabalhado neste artigo, pode abrir portas para alertar sobre a relevância da 
expansão do conceito de texto e de leitura. É importante entender que as 
crianças e jovens que frequentam a escola no século XXI já estão inseridos 
em contextos multimodais, como os da televisão, dos computadores e dos 
dispositivos móveis conectados à internet, e, por isso, quando chegam à 
escola, esperam mais de uma aula de línguas do que atividades tradicionais 
de memorização de palavras e regras.  Como também afirma Moran (2007), 
a escola negligencia o poder de gerar significados de uma imagem e, com 
isso, subutiliza-se também a dramatização, a paráfrase, o jogo, os vídeos e 
outros textos.

Nesse contexto, levar a multimodalidade para sala pode contribuir 
para que a aprendizagem seja realizada de forma mais relevante e prazerosa, 
já que as múltiplas formas de construir sentidos em um texto multimodal 
proporcionam ludicidade e exploração da criatividade e imaginação durante 
a compreensão de um texto dinâmico – nesse caso, o jogo.

Considerações finais

Nos dias atuais, como discutido em alguns pontos deste artigo, tem 
sido difícil pensar uma instância da sociedade sem a interferência das tecno-
logias digitais. O modo como convivemos com ela pode ser mais ou menos 
frequente, inclusivo ou harmônico, contudo, ela se faz presente em dife-
rentes contextos (não apenas em zonas urbanas, mas estendendo-se para a 



Polyphonía, v. 30/2, jul.-dez. 2019270

zona rural, o sertão e tantos rincões de nosso país). Não nos compete, neste 
texto, debater sobre a globalização e seus pontos positivos e negativos. Essa 
é uma discussão longa e cuidadosa que vem sendo feita dentro da linguística 
aplicada crítica, como aponta Menezes de Souza (2011). Não pretendemos 
ingenuamente apresentar as tecnologias digitais, representadas pelo recurso 
ora selecionado, como uma panaceia em contexto educacional. Acreditamos 
ter feito ponderações sobre como o CharadesApp pode ser usado como um 
dentre tantos outros meios de auxiliar os/as alunos/as a se interessarem pela 
aprendizagem e prática do idioma. Reiteramos que o modo como esses re-
cursos digitais integram a sala de aula e o espaço que eles ocupam nas aulas 
cabe tão somente ao/à professor/a definir. De igual maneira, a abordagem 
para tratar das possibilidades do recurso em sala de aula é uma decisão que 
cabe ao/à docente ao pensar sobre sua práxis e, sobretudo, nas necessidades 
de seus alunos e alunas. Nossa intenção, neste artigo, foi dedicar um tempo 
para aplicar nossos esforços no entendimento sobre como o aplicativo pode 
ser inserido em aulas de inglês (ou de outras línguas, como já assinalado).

Percebemos, na escrita deste artigo, uma oportunidade de contribuir 
para a formação docente e para a compreensão que se tem atualmente sobre 
o uso de jogos e aplicativos em aulas de idiomas. Consideramos que a análise 
feita do CharadesApp pode ser relevante para que professores/as considerem 
aspectos importantes do processo de ensino-aprendizagem ao escolher seu 
material de apoio complementar e/ou suplementar. Esperamos que as consi-
derações sobre o aplicativo em questão instiguem os/as docentes a refletirem 
sobre outros jogos e recursos educacionais que adentram nossas salas de aula 
e/ou que podem vir a ser utilizados nesse cenário, ainda que não tenham 
sido desenvolvidos com essa finalidade.
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Apêndice

Tabela1 - Instrumento de análise de materiais didáticos com uso de 
TDIC

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL 
Título: Charades

Autor(s): ArtGame Studio

Objeto de ensino (tópico/disciplina): Ensino de LI

Público alvo: Nível Intermediário e Avançado de LI

Modalidade de uso:  (X) não presencial     (   ) híbrido 

Suporte: (   ) página da web    (X) aplicativo   (   ) cd-rom

(   ) outro: ___________________________ 

Modo de acesso:     (   ) log in on-line               (X) download 
Parte 1: ASPECTOS TÉCNICOS  
CRITÉRIOS 
Design/layout (caracterização do AVA ou da plataforma)  

Comente brevemente: O aplicativo é de uso simples, apresenta uma aba que 
ensina a como jogar e é autoexplicativo.

Acessibilidade 

a) Cadastro de usuário  

(   ) com geração de senha própria 

    (X) acesso integrado  

(   ) com dados complexos. Explicitar tipos de dados:  
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b) Convergência de mídias e suportes 

(   ) sim   () não  

Quais?  (   ) notebook   (X) celular  (X) tablet
c) Integração de mídias e suportes 

(   ) sim    (X) não 
d) Seleção/restrição para participação 

(   ) sim    (X) não  

Como?    (X) conhecimento prévio 

(   ) sorteios ou vínculos a produtos/serviços

( ) números de acesso 
Suporte 

Seções de FAQ (Perguntas frequentemente feitas pelos usuários) 

(   ) sim, com eficiência     (   ) sim, com limitações      (X) não       
Comentários: 
b) Tutoriais  

(X) sim, com eficiência    (   ) sim, com limitações     (   ) não       

Comentários: A parte  How To Play ensina o passo a passo de como jogar.

c) Linguagem acessível 

(   ) sim              (X) não 

Comentários: Algumas palavras requerem um domínio maior da LI

d) Auxílio a pessoas com limitações/ necessidades especiais  

(   ) sim              (X) não 

Comentários: 
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e) Contato para solucionar dúvidas 

(   ) sim              (X) não 

Que tipo?    (X) e-mail       (   ) telefone       (   ) chat    (   ) outros  

Comentários:  

Parte 2: ASPECTOS TEÓRICOS 
CRITÉRIOS 
Abordagem de ensino (assinale uma opção em cada linha) 

(X) transmissão de saberes ( ) construção de saberes 

( ) repassar ideias e valores   (X) levar a desenvolver e expressar ideias e valores 
Abordagem de aprendizagem (assinale uma opção em cada linha) 

(X) assimilar conhecimentos   (   ) construir conhecimentos 

(    ) conhecer ideias alheias       (X) expor e discutir ideias próprias 
Concepção de avaliação 

a) Tipo de avaliação 

(X) somativa (pontual, com a finalidade de medir conhecimentos) 

(   ) formativa (processual, com a finalidade de avaliar o desenvolvimento) 
b) Modelo de correção                           

indicação do erro     (X) sim    (   ) não 

oportunidade de refacção  (X) sim  (   ) não    
c) Tipo de feedback  

(X)  automático  (   ) pessoal
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Interação e interatividade 

a) Modelo proposto 

   (X) interação (entre as pessoas)        

   (X) interatividade (pessoas com o instrumento/ferramenta)  
b) Temporalidade                                                           

   (X) síncrona        (   ) assíncrona 
c) Movimento  

   (X) endógeno       (   ) exógeno 
d) Recursos interacionais 

(   ) chat       (   ) fórum   (   ) videoconferência    (X) Outro(s): Presencial ( de 
uma pessoa com outra) 

e) Postagens 

(   ) sim         (X) não 

(   ) endógena        (   ) exógena 
Presença de recursos  

(   ) áudios   (X) vídeos    (   ) imagens     (   ) infográficos (X) jogos     (   ) 
quadros e tabelas     (X) outro(s): Escrita, nomes.
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Multimodalidade

Hiperlinks

(X) sim    () não 

Relação entre os conteúdos presentes nos links

(X) não   (   ) sim 

Direcionamento para navegar entre os links

(X) não   (   ) sim 

Comentários sobre a natureza dos hiperlinks: Apresenta apenas propagandas 
com vídeos, que quando clicadas levam a novos aplicativos.

Parte 3: ASPECTOS PRÁTICOS 
CRITÉRIOS 
Flexibilidade

a) Possibilidade de acessar conteúdos de modo livre 

    (X) sim         (   ) não 
b) Variedade de opções de ferramentas para acessar o conteúdo 

    (X) sim         (   ) não 
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Engajamento

a) Progressão no conteúdo 

    (X) automática por acertos    (   ) acesso randômico 

b) incentivo à continuidade de acesso 

    (X) sim         (   ) não 

(   ) por pontos      (   ) por incentivos     (   ) por acertos  

(   ) por disponibilização de conteúdos extra   

(   ) por mensagens  (X) outro(s): por moedas virtuais que permitem jogar 
mais.

Comente sobre detalhes relativos ao engajamento. Quanto mais se joga, mais 
moedas se ganha para jogar sobre outros temas.

Afetividade

Feedback (resposta avaliativa) após o término de tarefas/etapas 

(   ) sim         (X) não 

Uso de emojis ou ícones próprios para fornecer feedback

(   ) sim         (X) não 

Comentários fornecidos como feedback

(   ) sim         (X) não 

(   ) automáticos     (   ) personalizados  

Comente sobre detalhes relativos à afetividade. A afetividade, nesse aplicativo, 
está na interação real de participante com participante.
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AVALIAÇÃO GERAL 
Você recomenda o uso desta ferramenta?  

(X) sim             (   ) não 

Justifique. Pois auxilia a aprendizagem de LI, visto que incentiva os alunos a 
continuarem jogando e ampliando seus vocabulários de forma divertida.

Fonte: SABOTA; PEREIRA, 2017

Recebido em: 19 set. 2019.
Aceito em: 12 nov. 2019.
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