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AS NOVAS TECNOLOGIAS NO ÂMBITO DA ESCOLA COMO FERRAMENTA DIDÁTICA E 
PEDAGÓGICA: novos tempos, novas formas de mediar o conhecimento. 

 
Adriano Lucena de Góis 

 
RESUMO: O aludido trabalho traz uma reflexão sobre o uso continuo e diário das novas 
tecnologias e das novas mídias na sala de aulas das escolas públicas do município de 
Felipe Guerra- RN, enquanto ferramenta didática e pedagógica. Abordaremos 
discussões teóricas sobre como o professor faz uso dessas ferramentas dentro de sua 
pratica diária, frente ao processo de ensino e aprendizagem de seus alunos. Objetivamos 
investigar qual a importância e quais os benefícios são possíveis com o uso das novas 
tecnologias e mídias na escola. Queremos ainda analisar qual a relação do professor e 
do aluno com as novas tecnologias dentro do processo de ensino e de aprendizagem. 
Assim como as novas tecnologias e mídias podem contribuir no processo de ensino e de 
aprendizagem escolar. Discutimos com autores para enriquecer nossa pesquisa, 
destacamos alguns como: CYSNEIROS, (1999), MORAN, (2013), KENSKI, (1997), 
JONASSEN, (1996), Gdmez, (1999), dentre outros. Fazemos uso da pesquisa de método 
qualitativo, usando a ferramenta de questionário, que na oportunidade, este 
questionário com cinco perguntas foi respondido por oito professores e oito alunos que 
fazem parte de escolas públicas do município de Felipe Guerra- RN. Chegamos a 
resultados como; as novas tecnologias são grandes aliadas junto à prática diária do 
professor na sala de aula, frente ao processo de desenvolvimento do aluno na escola. 
As novas tecnologias quase sempre fazem parte do dia a dia dos alunos do século XXI, 
logo se é interessante que também esteja presente na sala de aula, no cotidiano da 
escola. Assim como a escola de hoje necessita de andar lado a lado das novas 
tecnologias, sendo aliadas na busca de aprendizagem significativa e relevante para seus 
alunos. 
 
Palavras-chave: Escola. Novas Tecnologias. Aluno. Professor.  
 
INTRODUÇÃO 
 

A escola de hoje, ou seja, a escola do século XXI é uma escola inteiramente nova. 
Para cada tempo se faz necessário também uma escola. Uma nova escola com novas 
práticas de ensino e com inovações no mediar do processo de ensino e aprendizagem 
de seus alunos. A escola dos dias atuais não pode ser mais a mesma escola que nos 
formou, com práticas autoritárias que deixavam o professor no topo da sala de aula, 
como sendo o detentor de todo o saber, deixando então o aluno em posição de sujeito 
passivo no seu próprio processo de ensino e de aprendizagem. 

 Vejamos o que ressalta (DAVID JONASSEN, 1996) p. 71: “Se o conhecimento é 
construído, ao invés de transmitido, então a realidade é o sentido que fazemos do 
mundo e do seu fenômeno”. A criança ao chegar à escola vem regada de vários 
conhecimentos pessoais sobre o mundo e ainda dentro de suas possibilidades dos 
diferentes fenômenos. E esses conhecimentos não podem ser negados pela escola, mas 
a escola precisa fazer uso desse conhecimento, e explorá-lo para que possa possibilitar 
ao seu aluno um aprendizado significativo e relevante para seu dia a dia.  “Cada um de 
nós percebe o mundo de modo diferente, de sorte que a percepção que temos dele 
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deve ser pessoal”. O professor ao pode mais ser o sujeito ativo dentro da escola e o 
aluno o sujeito passivo, ambos precisam construir conhecimentos juntos e lado a lado, 
na troca dos diferentes saberes. (...) “Compartilhamos o significado com outros na 
sociedade mediante a negociação (descrita psicológicos importantes, mas não 
constituem, neles e deles mesmos, aprendizagem”. A aprendizagem acontece nas 
relações entre professor e aluno dentro da sala de aula, nos mais diferentes momentos, 
e aos poucos vão se constituindo em conhecimentos tanto para o professor como para 
o aluno. “A aprendizagem transmite experiências relacionadas a conhecimento anterior, 
ao uso do conhecimento existente e a processos racionais para fazer sentido fora do 
novo fenômeno (construção do significado)”. O aluno do século XXI é um sujeito que na 
maioria das vezes chega à escola e tem uma interação intima com as TICs. 

Abrimos uma discussão acerca das TICs segundo (PINTO no prelo) p. 4:  
 

As tecnologias da informação ou novas tecnologias da informação e 
comunicação são o resultado da fusão de três vertentes técnicas: a 
informática, as telecomunicações e as mídias eletrônicas. Elas criaram 
um encantamento no meio educacional; as possibilidades novas, 
alardeadas pelos teóricos e governo, que oferecem nesse campo são 
inúmeras, principalmente em relação aos conceitos de espaço e 
distância. Exemplos são as redes eletrônicas e o telefone celular. 

 
As TICs podem ser parceiras juntas a escola com o objetivo de proporcionar um 

ensino mais significativo para o aluno. Não é somente o uso das TICs que estamos nos 
referindo, ou que acreditamos que tenha essa capacidade, mas sim o uso das TICs e o 
mediar do professor, que com planejamento fará com que esses meio tecnológicos em 
muito contribua para o bom desenvolvimento do aluno na escola. 

A escola hoje me dia tem recebido uma gama de alunos que possuem uma 
capacidade muito grande de exploração em relação ao manejo das TICs. São novos 
alunos vivendo o seu próprio tempo, a era que podemos considerar da tecnologia, e a 
escola na condição de principal mediadora de conhecimentos não pode está 
desassociada deste processo. Mas esta necessita também de fazer parceria junto as 
TICs, na busca de melhorar o processo de ensino e de aprendizagem do aluno dentro da 
escola.  

Traçamos como nossos objetivos investigar qual a importância do uso das TICs 
no dia a dia da escola e ainda quais os benefícios são possíveis com o uso das novas 
tecnologias e mídias na escola. Percebendo se esse uso possibilita melhorias, se ajuda 
no processo de desenvolvimento do aluo dentro da escola e também se pode ser 
consideradas como parcerias frente ao processo de ensino e de aprendizagem do aluno 
dentro da escola. Queremos ainda analisar qual a relação do professor, do aluno, dos 
gestores e dos coordenadores pedagógicos com as novas tecnologias dentro do 
processo de ensino e de aprendizagem. Assim como as novas tecnologias e mídias 
podem contribuir no processo de ensino e de aprendizagem escolar.  

Queremos esclarecer que o desejo por realizar essa pesquisa surgiu quando 
ainda cursávamos o sétimo período do curso licenciatura em pedagogia, pela 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte- UERN, mas precisamente na disciplina 
de laboratório de monografia. Este seria nosso tema e problema a ser pesquisado na 
monografia. Então usávamos o termo de “novas tecnologias”. Demos inicio a pesquisa 
de inicio apenas com alunos de uma das escolas pesquisadas, mas logo no inicio 
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percebemos que não era de fato o que queríamos pesquisar no momento. Então 
mudamos linha de pesquisa do trabalho. E agora no mestrado vimos à necessidade e de 
novo nasce o interesse por desenvolvermos a pesquisa. Achamos necessário trazermos 
esse esclarecimento, pois começamos lá no tema falando em novas tecnologias e no 
decorrer do texto nos remitimos as TICs, por ser esse o termo certo ou adequado para  
o momento. Havíamos começado a pesquisa sobre a ótica das novas tecnologias, e os 
primeiros sujeitos participantes da pesquisa eram indagados a cerca das novas 
tecnologias, então por questões éticas mantemos o tema principal e alguns traços trago 
do primeiro contato da pesquisa. 

 
PERCURSO METODOLÓGICO 

 
Desenvolvemos nossa pesquisa em duas escolas da rede pública de ensino na 

cidade de Felipe Guerra- RN. A Escola Estadual Antônio Francisco e a Escola Municipal 
Professor José do Patrocínio Barra. Ambas integram no seu trabalho o ensino 
fundamental II. Investigamos como essas duas escolas introduzem e fazem uso das TICs 
no seu dia a dia. Das duas escolas serão nossos sujeitos colaboradores e de pesquisas, 
quatro professores atuantes no ensino fundamental II, dois supervisor pedagógico, o 
gestor da escola, além de quatro alunos de cada uma das escolas estudadas. Ao 
desenvolver essa pesquisa tanto usamos métodos contidos na pesquisa qualitativa, 
como métodos mais usados na pesquisa quantitativa. Portanto fizemos uso de uma 
pesquisa mista em buscas de repostas para nossas indagações com base nas vozes dos 
sujeitos participantes da pesquisa, tentando identificar como acontece no dia a dia a 
relação entre as TICs e a escola no seu cotidiano dentro e fora da sala de aula, nos mais 
diferentes espaços da escola.  Destacamos as palavras de (RICHARDSON 1989, p. 
9) no que se refere à pesquisa qualitativa: “A pesquisa qualitativa é aquela que trabalha 
predominantemente com dados qualitativos”. Sendo a pesquisa qualitativa o tipo que 
trás na sua essência os dados qualitativos, ou seja, não se expressa por números ou 
estáticas os resultados do trabalho. Pode ser que apareçam números na pesquisa, mas 
esta se volta para dados qualitativos e não quantitativos.  

Ainda para coleta de dados aplicamos um questionário semiestruturado com 
cinco perguntas para todos os sujeitos que contribuíram com nossa pesquisa.  Vale 
salientar que para cada sujeito como professor, aluno, coordenador pedagógico e gestor 
foram desenvolvidos um questionário diferenciado focado nos seus aspectos de 
trabalho. Ressalta-se as palavras de (GIL, 1999) apud (CHAER, no prelo, p. 10); quando 
trazem seu olhar a cerca do que é questionário “Como a técnica de investigação 
composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito 
às pessoas”.  Percebemos que ao fazer uso do questionário como coleta de dados dentro 
de uma pesquisa, temos a oportunidade de percebermos e conhecermos o espaço do 
qual estamos estudando através das vozes dos sujeitos. Ao perguntar ao sujeito 
colaborador temos a expectativa de perceber nas suas respostas o seu dia a dia, sua 
rotina na sala de aula e na escola, frente ao uso e a relação com as TICs tanto na condição 
de professor, de gestor, de coordenador pedagógico, como na condição de aluno.  
 
A ESCOLA E AS TICS EM PROL DE UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DO ALUNO NA 
ESCOLA.  
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A escola de hoje precisa ter novas maneiras de mediar o conhecimento formal 
por ela trabalhado no dia a dia na sala de aula pelos diferentes professores. Os tempos 
mudaram e nossos alunos não são mais os mesmos que fomos ao nosso tempo de 
escola. Percebamos o que ressalta (PINTO, no prelo p.1): “Há uma disseminação geral 
das tecnologias da informação e comunicação; elas estão presentes e influenciam a vida 
social”. Como já ressaltamos ao longo de todo o texto as TICs estão por toda a parte, e 
essa presença não se dá de uma maneira aleatória ou desassociada dos ambientes, mas 
a todo o momento elas estão interagindo e fazendo parte dos ambientes, logo fazem 
parte do cotidiano das pessoas. Então as pessoas precisam estar familiarizadas com 
esses meios para que possam usufruir dos espaços de uma maneira significativa. Nesse 
processo familiarização das TICs e as pessoas a escola e os professores tem um papel 
primordial e de grande importância, pois a escola tem uma das funções de mediar o 
conhecimento formal e as TICs estão presentes na escola e fazem parte como 
integrantes nesse conhecimento.  “Neste sentido não se pode negar o relacionamento 
entre o conhecimento no campo da informática e os demais campos do saber humano”. 
As relações entre as pessoas e as TICs se cruzam e se encontram a todo o momento nas 
diferentes situações e nos diferentes espaços, e na escola tanto na sala de aula como 
em outros espaços essa relação não é diferente, alunos e professores estão intimamente 
ligados as TICs. “Trata-se de uma nova forma de linguagem e de comunicação, um novo 
código: a linguagem digital”.  Para cada tempo se há diferentes pessoas, com diferentes 
hábitos, diferentes maneiras, logo são também pessoas distintas vivendo seu próprio, e 
nesse tempo estamos vivendo a era da tecnologia, as pessoas interagem e vivem o meio 
tecnológico a todo o momento em suas vidas, nas mais diferenciadas situações do seu 
dia a dia. Na sociedade em que vivemos nos dia de hoje as pessoas fazem uso das TICs 
no seu dia a dia e chegam mesmo a percebê-las como meios normais do seu cotidiano, 
e essas pessoas são nossos alunos e a escola enquanto mediadora do conhecimento 
formal não pode ficar de fora ou a parte desse processo, mas esta precisa andar lado a 
lado desse meio tecnológico. Todavia se faz necessário que chamemos a atenção passa 
o seguinte, em todo processo que acontece no âmbito da escola, a escola precisa ter 
domínio e controle as situações por isso destacamos a importância da escola letrada 
digitalmente e de seu corpo de funcionários fazerem uso de forma correta desses meios 
tecnológicos, dessa forma se tem condições de fazer parceria entre as TICs e a escola, e 
ganham com essa parceira professor, alunos, e a escola e ainda a sociedade como um 
todo.  

Vejamos o que ressalta (PINTO no prelo) p. 2 “A escola, enquanto instituição 
social, é convocada a atender de modo satisfatório as exigências da modernidade”. E 
uma das principais, se não a principal exigência da sociedade hoje, é que a escola 
trabalha e use no seu dia a dia as TICs que os alunos usam no seu dia a dia. Continuemos 
desta vez destacando as palavras de (KENSI, 1998) p. 59: “A tecnologia moderna 
reestrutura ainda mais profundamente a consciência e a memória, impondo uma nova 
ordem nas formas tradicionais de compreender e de agir sobre o mundo”. Percebamos 
que nessa fala do autor fica clara que as TICs de uma maneira geral podem em muito 
contribuir no processo de ensino e de aprendizagem de um aluno dentro da escola, 
ajudando não só na memorização, por exemplo, mas na construção de conhecimentos 
significativos e relevantes frente ao aprendizado do aluno. Vejamos que traz (AGUIAR, 
no prelo) p. 15: “Os alunos estão prontos para a multimídia, os professores, em geral, 
não”. De fato é quase que um processo natural para a maioria de nossos alunos o uso 
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dos diferentes meios tecnológicos, pelo fato deles nasceram já dentro desse processo, 
coisa essa não vivida por uma boa parte dos professores que vieram de outra época. “Os 
professores sentem cada vez mais claro o descompasso no domínio das tecnologias e, 
em geral, tentam segurar o máximo que podem, fazendo pequenas concessões, sem 
mudar o essencial”. Esse cenário aos poucos vem sendo mudado se compararmos essa 
pesquisa com outra realizada a dez anos atrás poderemos ver os mais relativos avanços 
do uso das TICs pelos professores em sala de aula, e esse processo só tem a progredir e 
não regredir. 
 
AS VOZES DOS ALUNOS E DOS PROFESSORES EXPRESSANDO O DIA A DIA DA ESCOLA 
JUNTO AO FAZER DAS TICS. 

 
As TICs aparecem o todo o momento nos diferentes contextos existentes dentro 

da escola. Resolvemos então perceber e investigar essa relação mais intimamente 
através das vozes dos sujeitos. Nesse momento aplicamos cinco perguntas em forma de 
um questionário semiestruturado, direcionamos a dois gestores, no caso um de cada 
escola, dois coordenadores pedagógicos das duas escolas, quatro professores de cada 
escola, somando um total de oito professores, e ainda oito alunos, quatro de cada escola 
estudada.  Chamaremos nossos sujeitos alunos de sujeito aluno (1), (2) e assim 
sucessivamente com os outros sujeitos colaboradores de nossa pesquisa.  Nossa 
primeira pergunta aos alunos foi a seguinte: Qual sua relação e interação com as novas 
tecnologias? Essa foi à resposta do aluno (sujeito 1): “A minha relação com essas 
tecnologias e mídias digitais são pouco”.  Resposta do aluno (sujeito 2): Eu vivo uma 
relação e uma interação bem intima com as tecnologias tanto dentro como fora da 
escola, em casa essa interação é bem maior, pois tenho muitos aparelhos tecnológicos 
deles faço uso constantemente no meu cotidiano. 

(PEREIRA, no prelo) p. 6: “As tecnologias estão, a cada dia, mais presentes em 
todos os ambientes. Na escola, professores e alunos já estão utilizando a TV, o vídeo, o 
DVD, o rádio, os computadores e a Internet na prática pedagógica”. Esses meios 
tecnológicos em muito tem contribuído para o bom desenvolvimento do aluno na escola 
e ainda para na ajuda da mediação do processo de aprendizagem. As TICs proporcionam 
melhorias no processo de ensino e de aprendizagem, tornando esse processo mais 
significativo. “As mídias têm grande poder pedagógico visto que se utilizam da imagem. 
Assim, torna-se cada vez mais necessário que a escola se aproprie dos recursos 
tecnológicos, dinamizando o processo de aprendizagem”. Os alunos deste tempo estão 
muito inteirados com as novas tecnologias por onde vão, umas podem ser consideradas 
como TICs e outra não, mas o fato é que eles convivem que esses meios tecnológicos, e 
com isso queremos chamar atenção para o seguinte: a escola nas pessoas dos 
professores, gestores, coordenadores, precisam está preparados para receber esses 
alunos e dá um suporte necessário para que seu dia a dia seja vivido também dentro da 
escola. 

Antes de entramos nas perguntas direcionadas aos professores e 
consequentemente as suas respostas, queremos destacar que todos são professores 
especializados em suas áreas e áreas a fim, atuando cada uma em sua área do 
conhecimento e todos estão nas escolas a mais de dez anos. Umas das perguntas 
direcionadas aos professores foi a seguinte: O que você entende por TICs? Resposta do 
professor (sujeito 1): “São aparatos tecnológicos que vem beneficiar nossas vidas e em 
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especial nosso trabalho, em especial na vida de um professor a tecnologia vem como 
um complemento para seu trabalho”. Já o professor (sujeito 2) disse o seguinte: “TICs 
são as tecnologias que usamos no dia a dia quando damos aula na nossa sala de aula”. 

Percebamos o que destaca (PEREIRA, no prelo) p. 2: “Considerando-se um 
recurso auxiliar na prática pedagógica do professor, a inserção das tecnologias em sala 
de aula deve ser acompanhada por uma metodologia adequada”. As TICs não podem 
está dentro da escola e da prática do professor de modo aleatório, ou sem nenhuma 
ligação direta com o processo de ensino e de aprendizagem do aluno. Ás necessidades 
dos alunos devem ser levadas em consideração, para que haja de fato aprendizagem 
significativa e relevante entre escola e as TICs.  

Direcionamos as seguintes perguntas aos coordenadores pedagógicos das duas 
escolas: Nos planejamentos com os professores das diferentes áreas do saber, é possível 
perceber na prática deles o uso das TICs: Vejamos a resposta do coordenador 
pedagógico SUJEITO (1): “Nos nossos planejamentos bimestrais e até mesmo nos 
semanais se é possível sim perceber a intenção dos professores quanto ao uso das TICs 
nas suas salas de aula dentro de sua prática”. Já o coordenador SUJEITO (2) nos disse o 
seguinte: “Os professores sempre fazem uso das TICs nas suas aulas, e tem se tornado 
algo muito natural dentro de nossa escola e acredito que em outras escolas também”. 

Destacamos as palavras de (REIS, 2012) p. 217: (...) “Os docentes precisam ter 
uma redefinição de seu papel e de sua interação com os alunos e com as inovações 
atuais”. Os professores de hoje em dia não podem ser leigos quanto ao uso das TICs, 
pois elas fazem parte do contexto da escola, e o professor é um dos principais 
protagonistas dentro da escola e frente ao processo de desenvolvimento e de 
aprendizagem do aluno. “O professor é considerado fator importante para assegurar a 
integração das novas tecnologias no currículo escolar”. Concordamos com o autor ao 
expressar esse pensamento não só para a integração das TICs na escola, mas para todo 
novo processo na escola se faz necessário o empenho do professor para que se 
concretize. “Portanto, sua formação nessa área deverá ser objeto de atenção especial, 
por ser condicionante para o sucesso da implantação de recursos tecnológicos, o 
computador em especial, como ferramenta didática”.  

Ainda queremos ressaltar algumas perguntas que foram direcionadas aos 
gestores das duas escolas: uma delas foi: A escola permite ao professor em relação a 
autonomia e condições materiais o suporte necessário para fazer uso das TICs na sua 
sala de aula dentro de sua prática cotidiana: O gestor SUJEITO (1) nos respondeu da 
seguinte forma: “Sim, a escola dispõe de alguns meios tecnológicos que podem ser 
considerados como as TICs, e todos os professores da escola tem o aval para usar 
quando bem entender todos esses materiais. Aqui na nossa escola não temos esses 
problema, os professores de fato usam muito as TICs na escola nos diferentes 
momentos”. Já o gestor SUJEITO (2) nos disse o seguinte: “A escola tem alguns aparelhos 
nos quais os professores sempre usam nas suas salas de aula, eu percebo que os 
professores são e estão bem entrosados com esses aparelhos tecnológicos, eles fazem 
uso diário destes dentro da escola”. 

Fazendo um elo entre as vozes dos gestores ao pensamento de (MORAN, 2013) 
p. 4 destacamos o seguinte: (...) “Muitas instituições também exigem mudanças dos 
professores sem dar-lhes condições para que eles as efetuem”. A escola só tem o direito 
e de cobrar de seus professores uma aula com o uso das TICs se tiver condição de dá o 
suporte necessário para essa aula. “Frequentemente algumas organizações introduzem 
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computadores, conectam as escolas com a Internet e esperam que só isso melhore os 
problemas do ensino”. Ter o produto não é o bastante, o professor precisa entender e 
perceber as TICs como sendo parceiras junto a escola na busca por um melhoramento 
no processo de ensino e de aprendizagem de seus alunos. “Os administradores se 
frustram ao ver que tanto esforço e dinheiro empatados não se traduzem em mudanças 
significativas nas aulas e nas atitudes do corpo docente”. Só acontecem de fato 
mudanças relevantes quando a escola de uma forma geral abraçar a causa e percebe as 
TICs como importantes para o bom desenvolvimento do aluno na escola. 

Queremos aprofundar nossa pesquisa nas vivencias entre os professores e 
alunos das escolas estudadas quanto a sua relação e interação com as TICs, por isso 
analisaremos de maneira mais profunda as respostas desses sujeitos. Direcionamos aos 
alunos ainda a pergunta: “Na sua escola há o uso contínuo das TICs, dentro e fora da 
sala de aula? Vejamos a resposta o aluno SUJEITO (3): Na escola que eu estudo há sim o 
uso contínuo das TICs nas aulas e também em outros momentos dentro da escola, eles 
deixam a gente usar aparelhos tecnológicos para fazer uma pesquisa. Na minha escola 
a uso de computadores e Redes WiFi, dentre outros”. Outra pergunta feita aos alunos 
foi: Você acha importante que a escola de uma forma geral faça uso das TICs no seu dia 
a dia: Assim respondeu o aluno SUJEITO (4): “Sim, pois o aluno pode aprender mais com 
as novas tecnologias, hoje o mundo está preso a isto, a essas tecnologias e mídias 
digitais. Dentro das escolas o uso é fundamental para que o aluno saia com sua 
consciência de que conseguiu aprender melhor do que todos os dias entrar dentro da 
sala de aula e saber que vai ser  sempre aquela mesma coisa, uma mudança nesse 
contexto seria muito bom, uma aula com mais tecnologia para que o aluno visse que o 
tudo pode mudar e que o mundo não é só aquilo que eles vem em livros, por que a 
internet sim mostra tudo que passamos a cada dia”. Ainda fizemos a seguinte pergunta 
para os alunos: as TICs podem ser aliadas a escola frente ao processo de ensino e de 
aprendizagem de seu aluno? Assim nos respondeu o aluno SUJEITO (1): “Quando se fala 
em recursos tecnológicos, pensa-se logo na televisão, no celular e, principalmente, no 
computador. Mas em se tratando de educação qualquer meio de comunicação que 
completa a ação do professor é uma ferramenta tecnológica na busca da qualidade do 
processo de ensino e aprendizagem. Exemplos disso são: o quadro "antigo" e o giz, umas 
das ferramentas mais antigas e mais usadas na sala de aula. Então isso mostra que isso 
facilita o ensino e principalmente ajuda ao professor/Escola”.  

Aos professores seguimos com as seguintes perguntas: Você as usa na sua sala 
de aula: Todos responderam que sim e que esse uso era contínuo e diário.  Outra 
pergunta ligada a essa foi: Se sua resposta foi sim. Quais são: “Computador, Data show, 
Lousa digital, etc”. Esses meios tecnológicos apareceram por unanimidade nas respostas 
de todos os professores que participaram da pesquisa de ambas as escolas. Ainda 
trazemos a pergunta: Você considere as TICs importantes e ferramentas pedagógicas? 
Por quê: Assim respondeu o professor SUJEITO (3): “Sim, a tecnologia vem como 
complemento ao trabalho do professor e também é uma forma de chamar a atenção 
dos alunos, tendo em vista, que nossos alunos têm um grande domínio das tecnologias”. 
E por último direcionamos essa pergunta: Estas podem contribuir de forma significativa 
para o processo de ensino aprendizagem do aluno: Disse o professor SUJEITO (4): “Sim, 
elas são um complemento, mais o professor hoje é sempre será a ferramenta 
indispensável, para a aprendizagem”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

As TICs hoje fazem parte do contexto das escolas, e também da realidade dos 
nossos alunos fora da escola, é bem verdade que ainda existem alunos que não tem uma 
vida tecnológica ativa, mas na maioria dos casos estes são a minoria. Nossos alunos 
quase que de uma forma geral vivem a era tecnológica e não podem ser privados disso 
na escola, mas a escola tem uma função toda importante nesse processo que é de 
mediar esse processo entre aluno e as TICs, que muitas das vezes não é mediado e 
avaliado fora da escola por outros sujeitos. 

Com a finalização de nossa pesquisa, pelo menos por enquanto, podemos chegar 
a resultados como; as novas tecnologias são grandes aliadas junto à prática diária do 
professor na sala de aula, frente ao processo de desenvolvimento do aluno na escola. 
Elas vêm para somar com o professor e a escola em buscar de melhorais e avanços frente 
ao processo de ensino e de aprendizagem do aluno na escola de uma maneira geral.  

As novas tecnologias quase sempre fazem parte do dia a dia dos alunos do século 
XXI, logo se é interessante que também esteja presente na sala de aula, no cotidiano da 
escola. Assim como a escola de hoje necessita de andar lado a lado das novas 
tecnologias, sendo aliadas na busca de aprendizagem significativa e relevante para seus 
alunos. 

Com tudo achamos necessário ressaltar que a escola ainda temo controle da 
educação formal e dos processor que por ela perpassa, ou seja não pode ser as TICs 
regendo a escola, mas sim a escola regendo as TICs, trabalhando juntas em busca de 
melhorias para todos os sujeitos envolvidos dentro da escola. 
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MULTILETRAMENTOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA: a importância dos saberes/fazeres na 
cibercultura 

 
Bruna Rafaela Evangelista de Oliveira1 

Mayra R. Fernandes Ribeiro2 
 

RESUMO: O processo de ensinar e aprender ganha novas configurações em tempo de 
cibercultura. O aluno, com seus dispositivos móveis, games eletrônicos e comunicação 
via rede mundial de computadores, já não ver mais a escola como local de 
disponibilização de conteúdos e informações a serem repassadas para registro em suas 
mentes. A informação está em um toque de pesquisa no google em qualquer 
tempo/espaço de conexão disponível, ou seja, mobilidade e ubiquidade fazem parte de 
sua cultura comunicacional e informacional. Nesse sentido, esse artigo tem como 
objetivo apresentar as demandas de multiletramentos de professores da educação 
básica em função da docência para um público conectado.  A pesquisa foi realizada em 
uma Escola Estadual de Educação Básica de Mossoró em dois momentos de 
procedimentos metodológicos: apresentação e discussão com professores e equipe 
pedagógica sobre o contexto da cibercultura e as demandas da docência na educação 
básica e utilização de questionário online para apreensão das suas narrativas sobre as 
demandas da docência nesse contexto, em especial às práticas de leitura e as 
potencialidades multimodais. Os professores e equipe pedagógica expressam em suas 
narrativas os sentidos que atribuem as tecnologias digitais para a melhoria de suas 
práticas pedagógicas e destacam a importância da presença da Universidade 
fomentando e proporcionando a ampliação de saberes/fazeres com uso das tecnologias 
digitais no exercício da docência na educação básica.   
 
Palavras-chave: Docência. Cibercultura. Multiletramentos. Educação básica 
 
MULTILETRAMENTOS: PERSPECTIVAS CONCEITUAIS  
 

O crescimento e desenvolvimento das tecnologias digitais e a sua imersão nas 
atividades cotidianas traz novas demandas formativas para a vida do ser humano. 
Atualmente vivemos em uma era de grandes modificações decorrentes dos avanços 
tecnológicos que dão novos sentidos as formas de vida na sociedade.  Os modos de ler, 
escrever, se relacionar e interagir socialmente passa por diversas modificações, de 
acordo com Santos e Ribeiro (2017 p.18, 19): 

 
[...] vivemos a era do desenvolvimento das linguagens digitais em rede, 
e por consequência, estamos favorecendo, cada vez mais, a produção 
de uma sociedade conectada que transforma o comportamento 
humano, a sua forma de ver, sentir e estar no mundo. 
  

                                                           
1 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Educação (POSEDUC). Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte. (brunaevangelista03@gmail.com) 
2 Profª Doutora da Faculdade de Educação – FE. Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 
(Mayra.rfr@gmail.com) 
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 As tecnologias digitais vêm ganhando cada vez mais espaço na sociedade, 
segundo Santaella (2013, p.342) o celular é a segunda tecnologia mais presente nos 
domicílios brasileiros, atrás apenas da televisão. “Em 2008, 72% das residências tinham 
celular e 97% televisão. Atualmente, 87% possuem celulares e 98% televisão”.  

É perceptível o avanço das tecnologias digitais e dos dispositivos móveis na 
sociedade. Diante dessa realidade emerge demandas que precisam ser repensadas, as 
formas de conviver em sociedade mudam e com elas as formas de ensinar e aprender 
ganham novas perspectivas. Nesse cenário, aparecem também outras formas de 
interação com textos escritos, imagens e sons, suscitando outros letramentos sociais. 

A internet está cada vez mais acessível às pessoas. Com a chegada das redes wifi, 
3G, 4G, a internet móvel e os dispositivos móveis ficou mais fácil e prático acessar a rede 
dos mais variados espaços. Apenas com o uso das mãos as pessoas podem acessar 
informações de onde estiver, interagir entre elas, criar novos laços de amizade e ampliar 
seus conhecimentos apenas com uso de um único dispositivo.  

Estamos imersos na cibercultura, que é uma forma de cultura que surge junto às 
tecnologias digitais, podendo ser entendida como um conjunto de técnicas, de práticas, 
de atitudes, de modos de pensar e de valores que se desenvolvem a partir do 
crescimento do ciberespaço (LEVY 1999). De acordo com Levy (1999 p.15) “a 
cibercultura expressa o surgimento de um novo universo, diferente das formas que 
vieram antes dele no sentido de que ele se constrói sobre a indeterminação de um 
sentido global qualquer”. 

A cibercultura vem acompanhada de mudanças e novas perspectivas. O 
surgimento da cultura do digital em rede traz consigo discussões acerca das formas de 
vida que a sociedade está tomando, as formas de comunicação e interação entre os 
sujeitos, novas formas de ensinar e aprender. As trocas de saberes/fazeres que as novas 
redes de comunicação proporcionam, a facilidade de interação e acesso a informação 
modifica as formas de vida na sociedade. Desse modo se faz necessário repensar as 
práticas docentes diante desse contexto, refletindo sobre o papel do professor e da 
escola diante desse novo cenário que surge como fenômeno da cibercultura.   

Com as potencialidades da cibercultura vivemos em outra era, as crianças já 
nascem imersas nesse universo do digital em rede, com outras perspectivas de vida e 
interação social. Vivemos a era da geração Polegarzinha como denominada por Serres 
(2013), nascidas na era digital, que apenas com os polegares acessam e enviam 
mensagens de maneira rápida, “eles não tem mais o mesmo corpo, a mesma expectativa 
de vida, não se comunicam mais da mesma maneira, não percebem mais o mesmo 
mundo, não vivem mais na mesma natureza, não habitam mais o mesmo espaço” (p.20).  

Diante das múltiplas linguagens que surgem junto às tecnologias digitais, as 
novas formas de leitura e escrita, as redes de comunicação, começam a surgir discussões 
sobre os letramentos digitais.  

O letramento vai além do ato de ler e escrever apenas no papel, com o 
letramento digital a leitura e a escrita se ampliam aos dispositivos móveis, as redes 
sociais, aos novos tipos de textos que surgem nos ciberespaços. Para Soares (2002) o 
letramento digital é, além das leituras e escritas nas telas, saber fazer uso dos 
dispositivos e das redes que se encontram nos ciberespaços. As formas de aprender são 
diferentes daqueles que liam e escreviam apenas no papel.  
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[...] a hipótese é de que essas mudanças tenham conseqüências 
sociais, cognitivas e discursivas, e estejam, assim, configurando um 
letramento digital, isto é, um certo estado ou condição que adquirem 
os que se apropriam da nova tecnologia digital e exercem práticas de 
leitura e de escrita na tela, diferente do estado ou condição – do 
letramento – dos que exercem práticas de leitura e de escrita no papel 
(SOARES 2002 p.151). 
  

 Desse modo, entende-se que letramento digital é a capacidade de compreender 
e interagir adequadamente as redes de informação e comunicação, que envolvem a 
utilização dos dispositivos móveis e tecnologias digitais. Para Soares (2002) não existe 
“letramento”, mas “letramentos”, visto a variedade de letramentos que o sujeito pode 
ter.  

O letramento digital solicita dos sujeitos habilidades que possibilitem uma 
construção de sentidos a partir de textos, hipertextos, imagens, sons, além de saber 
avaliar as informações disponibilizadas na rede e saber como interagir em rede com as 
outras pessoas.  Assim, com as múltiplas possibilidades de letramentos, com as novas 
demandas que surgem junto a essa realidade, o termo letramento digital é ampliado 
para multiletramentos. 

Baseado na multiplicidade dos letramentos já existentes e dos que surgem junto 
às tecnologias digitais a “pedagogia dos multiletramentos” (COPE E KALANTZIS 2000) 
começa a ser discutida. Esse termo surge pela primeira vez em 1996 em Nova Londres, 
em um manifesto resultante de um colóquio do grupo (doravante, GNL). Durante o 
manifesto o grupo discute a necessidade de a escola assumir a seu cargo os novos 
letramentos emergentes na sociedade, mas não somente devido às tecnologias de 
informação e comunicação, como por conta da variedade de culturas presentes nas 
salas de aula de um mundo globalizado e pela intolerância a diversidade cultural (ROJO 
2012 p.12). 

A necessidade de discussões acerca da diversidade de culturas, do respeito e 
valorização das culturas é algo que vem sendo almejado desde muito tempo. As 
mudanças decorrentes na sociedade, nas formas de interação e comunicação indicam 
novas propostas ao processo de ensino aprendizagem. Compreendendo que as formas 
de ensinar e aprender não são mais as mesmas, que as demandas formativas são outras 
em função dos novos hábitos advindos da cibercultura, são demandadas outras 
competências e habilidades dos sujeitos sociais. Pois, cada vez mais está presente na 
vida dos praticantes dessa cultura, a interação e comunicação online. 

Desse modo os multiletramentos passam a ser parte fundamental do processo 
educativo. Compartilhando da ideia de Rojo (2012 p.13) os “multiletramentos 
representam a multiplicidade cultural das populações e a multiplicidade semiótica de 
constituição dos textos por meio dos quais ela se informa e se comunica.”. Assim, os 
multiletramentos abrangem as diversidades culturais, as diversas formas de leitura e 
escrita, os dispositivos móveis e todos os aspectos que possam contribuir para a 
formação do sujeito.  

A escola como principal instituição responsável pelo letramento formal, sabendo 
da multiplicidade de redes, mídias, tecnologias digitais disponíveis que trazem novas 
formas de ensinar/aprender, precisa aliar novas práticas didáticas, que envolvam e 
incorporem as demandas que surgem e fazem parte do cotidiano dos alunos.  
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A educação vai além das decodificações de letras e números. A imersão nas 
culturas, a reflexão política, social, o conhecimento e discussões sobre diversidade, a 
ampliação das redes de comunicação e interação, as trocas de saberes/saberes são 
aprendizagens que precisam estar presentes no cotidiano escolar e enriquece o 
processo de ensino aprendizagem. Para Rojo (2013 p.1) “a sociedade hoje funciona a 
partir de uma diversidade de linguagens e de mídias e de uma diversidade de culturas e 
que essas coisas têm que ser tematizadas na escola, daí multiletramentos, 
multilinguagens, multiculturas.”  

Para tanto a educação vem ganhando novos formatos, desde muito tempo vem 
passando por transformações e faz-se necessário refletir sobre o papel da escola e as 
suas relações com as novas demandas formativas. Desse modo, buscamos pensar acerca 
dos multiletramentos na educação básica, refletindo sobre a importância dos saberes/ 
fazeres na cibercultura.  

 
MULTILETRAMENTOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA  
 
 A escola é o espaço destinado ao ensino e a aprendizagem. Esta última, acontece 
por meio das relações entre os sujeitos, nas trocas de saberes, na variedade de culturas 
e crenças, nos mais diversos espaços. É objetivo da escola desenvolver junto ao aluno 
valores éticos, morais, culturais, direcionando os alunos a fazerem uso dos 
conhecimentos aprendidos de maneira eficiente. É a escola um dos principais meios de 
desenvolvimento e aprendizagem.  
 A chegada das tecnologias digitais provoca mudanças na educação, entretanto 
os objetivos da escola permanecem os mesmos. O que acontece é que amplia-se as 
possibilidades de aprendizagem, surgem demandas que requer das instituições novas 
formas de ensinar e aprender, novos desafios a serem enfrentados, mas com o mesmo 
objetivo de desenvolver valores éticos e morais, despertar o raciocínio e direcionar as 
aprendizagens para serem utilizadas de maneira inteligente. Como diz Rojo (2013) não 
é que a escola deva abandonar seu patrimônio, com aquilo que a escola tem de bom a 
trazer para enriquecer isso, mas visando o que eles chamam de um projeto de futuro. 
Porém a escola, que em alguns casos ainda encontra-se alheia a cibercultura, encontra 
muitas dificuldades para interagir e inserir essa cultura nas práticas curriculares. 

As tecnologias digitais chegaram trazendo muitas coisas novas e se 
desenvolvendo muito rápido, provocando muitas mudanças na forma de vida da 
sociedade e consequentemente no processo de ensino aprendizagem. Não há como 
separar a escola do uso das novas redes de interação, das leituras na tela, dos 
aplicativos, “se houve e se há essa mudança nas tecnologias e nos textos 
contemporâneos, deve haver também uma mudança na maneira como a escola aborda 
os letramentos requeridos por essas mudanças.” (ROJO, 2012 p.99). 

A escola deve inserir no seu curriculo práticas educativas que envolvam as 
culturas e as formas de vida que a sociedade está inserida. Assim, os multiletramentos 
passam a ser fundamentais no processo de formação, ganhando cada vez mais sentido 
por conta da multiplicidade de linguagens  que surge cotidianamente e a interação entre 
elas, para Rojo (2012) a multimodalidade não é apenas a soma de linguagens, mas a 
interação entre linguagens diferentes. 

Os multiletramentos precisam estar nas escolas, o avanço das tecnologias 
digitais não muda apenas as formas de comunicação e os dispositivos, mas traz consigo 
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mudanças nas formas de leitura, de escrita, de relacionar-se e interagir com os outros. 
Com a mobilidade ubíqua surgem novos tipos de leitores denominados por Santaella 
(2011) de “leitor ubíquo”, é aquele que vive na mobilidade, que tem ao alcance das mãos 
a possibilidade de se conectar com o ciberespaço a qualquer momento. As leituras de 
símbolos, signos, textos são feitas ao mesmo tempo.  

Santaella (2011) fala do leitor que não segue mais uma sequência de textos, 
manuseando volumes, mas um leitor que se caracteriza por seu estado de prontidão, 
conectado entre nós e nexos num roteiro multilinear, que ele mesmo ajudou a construir 
ao interagir com os nós entre as palavras. “Trata-se de um leitor implodido cuja 
subjetividade se mescla na hiper subjetividade de infinitos textos num grande 
caleidoscópico tridimensional onde cada novo nó e nexo pode conter uma outra grande 
rede numa outra dimensão” (SANTAELLA 2011 p.3). Para tanto, os multiletramentos 
permitem um sistema multimodal de interação entre som, imagem, textos, vídeos que 
ampliam e potencializam as formas de aprendizagem.   

A sociedade avança de acordo com as demandas que vão surgindo, se surge a 
necessidade de a escola buscar novas estratégias pedagógicas faz-se necessário buscar 
atendê-las com o intuito de alcançar os objetivos inicias da instituição. De acordo com 
Rojo (2012 p. 99) “Ocorre que, se houve e se há essa mudança nas tecnologias e nos 
textos contemporâneos, deve haver também uma mudança na maneira como a escola 
aborda os letramentos requeridos por essas mudanças”.   

Diante desse cenário multimodal, a pesquisa que realizamos nos possibilitou 
uma aproximação com docentes da educação básica de uma escola pública de Mossoró 
ao narrarem como percebem a prática pedagógica, suas demandas e os sentidos que 
atribuem a uma formação que potencializem os usos das tecnologias digitais no 
contexto da cibercultura. 

 
METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

Esta pesquisa se insere em um contexto de pesquisa mais amplo do Mestrado 
em Educação da UERN, na qual intencionamos desenvolver junto com os alunos e 
professora de uma turma da Escola Estadual Antônio Gomes, dispositivos que 
potencializem as práticas de leituras com uso das tecnologias digitais. Dessa forma, 
perceber as relações cotidianas que professores e alunos fazem das tecnologias digitais, 
se constituem em um diagnóstico necessário para o procedimento da pesquisa no 
mestrado. 

Como recorte da pesquisa mais ampla, nos propomos ao diagnóstico das 
narrativas dos docentes e da equipe técnica da escola para irmos ao encontro das suas 
demandas formativas no cenário da docência no contexto das tecnologias digitais. A 
pesquisa é de natureza qualitativa, com base em um estudo exploratório em torno da 
temática da prática docente no contexto da cibercultura. De acordo com Lakatos (2001), 
a pesquisa exploratória possibilita aumentar a familiaridade do pesquisador com um 
ambiente, fato ou fenômeno, contribuindo para modificar os clarificar conceitos, ou 
ainda, para a realização de uma pesquisa futura mais precisa.  

Em nossas pesquisas, não intencionamos quantificar e nem enquadrar narrativas 
em pré-conceitos teóricos definidos a priori, mas ir ao encontro dos 
sujeitos/atores/autores em um diálogo entre narrativas acadêmicas e narrativas 
cotidianas, permitindo-nos, como diz Macedo (2010), circular sempre entre os dois 
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mundos, aquele dos atores e aquele da teoria social, pois, para o autor, “um verdadeiro 
conhecimento da realidade social não pode pautar-se apenas por questionários, escalas 
de atitudes e análises estatísticas descontextualizadas” (p. 59). 

Em um primeiro encontro na escola, apresentamos a pesquisa do mestrado as 
etapas de encontros e diálogos que nos possibilitariam um diálogo formativo e uma 
aproximação dos sentidos envolvidos na temática pesquisada e em discussão. Ouvir as 
professoras e equipe pedagógica foi um momento de crescimento e ampliação de 
sentidos das demandas da docência na cibercultura. 

Na Figura 1 e 2, podemos perceber alguns aspectos destacados na apresentação 
dos objetivos da pesquisa junto a Escola Estadual Antônio Gomes.  

 

 
Figura 1 Apresentação do projeto na escola- Temas propostos  
Fonte: Apresentação em slides (PowerPoint)  

 
Figura 2 Apresentação do Projeto na escola- Objetivos da pesquisa 
 Fonte: Apresentação em slide (PowerPoint) 

 

Em um segundo momento, realizamos um questionário online em um formato 
que permitissem aos professores a narrativa de suas subjetividades diante as demandas 
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da docência no contexto da cibercultura. O questionário envolveu desde questões mais 
amplas sobre os usos cotidianos das tecnologias digitais às práticas e necessidades da 
docência no cotidiano da Escola Estadual Antônio Gomes.  

Na Figura 3, a demonstração das seções dos questionários online. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
As respostas 

apresentadas nos 
questionários nos 
possibilitaram ir ao encontro 
dos saberes e das principais 
necessidades sentidas pelos 
professores ao se 
relacionarem com os 
conteúdos curriculares e com 
os alunos que nasceram em 
um contexto da tecnologia 
digital, sendo denominado 
por Prensky (2001) de nativos 
digitais; por Serres (2013) de 

geração Polegazinha ou ainda por White & Cornu (2011) de Residentes digitais; o que 
solicita aos professores novas epistemologias e metodologias que dialoguem com a 
cultura contemporânea. 

 
DOCÊNCIA NA CIBERCULTURA: DEMANDAS SENTIDAS NA PRÁTICA 
 
Na escola Antônio Gomes as professoras destacam as principais dificuldades 

percebidas com relação ao uso das tecnologias digitais no cotidiano, a falta de formação 
que traga ideias desses usos na sala de aula e a falta de domínio dos 
dispositivos/aplicativos virtuais ficam em destaque como as principais dificuldades 
como podemos ver na tabela 1.   

Figura 3 Demonstração das seções do questionário 

Fonte: Formulário Online (Google Docs) 
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Tabela 1  Dificuldades Percebidas pelas professoras 

 
 
Além das lacunas encontradas no processo de formação inicial que aconteceu 

em uma outra época, com outras perspectivas formativas, é perceptível nas falas a 
necessidade que a escola sente de parcerias com a universidade para uma formação 
continuada. A formação não é algo acabado, mas que está em constante transformação, 
e para ter uma práxis transformadora o educador precisa de espaços e oportunidades, 
uma boa formação teórica e a reflexão sobre a prática.  

É na práxis que o sujeito se recria e se transforma a si mesmo (LIMA e 
GONÇALVES 2009).  Assim, destacamos algumas falas das professoras que narram a 
importância da parceria entre escola/universidade. 

 
Considerando a importância da formação continuada, acredito que se 
houver um olhar "amoroso" em relação ao espaço escolar no sentido 
de qualificar a prática pedagógica por meio da formação continuada, 
a escola e a sociedade ganharão muito com isso, entretanto, teremos 
que construir uma ponte entre a escola pública e a Universidade no 
intuito consolidar a formação continuada como sendo o elemento 
facilitador/qualificador da prática pedagógica. (PROFESSORA 1, 2017)  
 
As tecnologias digitais já estão inseridas na minha prática pedagógica. 
Acredito que o fator que qualificaria consideravelmente minha prática 
pedagógica seria a formação continuada por meio da Universidade. 
Enfim, considero que estreitar os laços entre escola e Universidade é 
uma excelente estratégia para qualificar o ensino ministrado nas 
escolas públicas do RN. (PROFESSORA 3, 2017)  
Na minha concepção o caminho mais viável para inserção dos novos 
tipos de letramento, sem dúvida, só ocorrerá satisfatoriamente se for 
por meio de formação continuada via Universidade. Ratifico que 
temos que criar um canal entre escola pública e Universidade... Esse é 
o caminho para a qualificação docente. (PROFESSORA 3, 2017)  
 

0 2 4 6 8 10 12

a familiaridade com computadores

a falta de dominio dos dispositivos/aplicativos virtuais

ausencia de equipamentos na escola

A falta de formação que traga ideias desses usos nas…

A relação dos alunos com os dispositivos

A aula sair da proposta curricular

O medo de apenas reproduzir os mesmos métodos…

A falta de motivação
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A falta de familiaridade com os novos dispositivos digitais também é um fator 
que dificulta a imersão nos currículos escolares. Nascidos e crescidos em tempos 
diferentes, com culturas diferentes, há uma distância entre as gerações dos professores 
e dos alunos. Os professores, a maior parte deles, considerados imigrantes digitais3 
encontram muitas dificuldades para inserir-se na cultura do digital em rede. Assim 
inserir os novos letramentos no currículo escolar é um grande desafio, mas que para 
muitos seria uma experiência rica e potencializadora.  

A graduação das professoras aconteceu entre 1995 a 2010 de acordo com as 
respostas no formulário. Em tempos distintos, porém ambas reclamam das lacunas 
encontradas no processo de formação com relação aos multiletramentos. Como recém 
graduada no curso de pedagogia, vivendo a era do digital em rede, os multiletramentos 
fazendo-se cada vez mais presentes no cotidiano escolar e ainda assim percebemos que 
a universidade deixa a desejar na formação e preparação de professores que irão 
trabalhar com alunos nativos digitais, nascidos na era do digital em rede. Qual o papel 
da universidade diante dessa realidade? A parceria entre escola e universidade seria um 
aspecto positivo na educação?  

A reflexão sobre a prática e a formação, o olhar para si proporciona uma 
aprendizagem mais eficaz, Nóvoa (2001) diz que o professor pesquisador é aquele que 
pesquisa ou que reflete sobre a sua prática, “não basta observar, se observar passa a ser 
imperativo” (MACEDO 2010 p.71).  

Ver as tecnologias digitais como potência ao processo de ensino aprendizagem 
faz parte das falas e desejos das professoras, para elas inserir as tecnologias nas 
atividades do cotidiano vai enriquecer as aulas e envolver cada vez mais os alunos. 
Perguntamos para as professoras se elas achavam que as tecnologias digitais poderiam 
contribuir para amenizar as dificuldades na relação ensino-aprendizagem, e todas 
responderam que sim, como podemos ver na figura 4.  

 
Figura 4 As tecnologias como melhoria as dificuldades do cotidiano escolar 
Fonte: Formulário Online (Google Docs) 

  
A escola acredita na potencialidade das tecnologias digitais, mas não sente-se 

preparada para inserir os dispositivos nas atividades escolares, como diz Santos (2014 
p.29) “De nada adiantam as potencialidades comunicacionais favoráveis à educação em 
nosso tempo se o professor se encontra alheio ao que se passa no atual cenário 

                                                           
3 Aqueles que não nasceram no mundo digital, mas em alguma época de nossas vidas, ficou fascinado e 
adotou muitos ou a maioria dos aspectos da nova tecnologia são, e sempre serão comparados a eles, 
sendo chamados de Imigrantes Digitais. (Marc Prensky 2001 p.2) 
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sociotécnico.”. De pouco importa a variedade de letramentos existentes, o número de 
dispositivos digitais que a escola tem disponivél se os professores não são preparados 
para usa-los. Para a escola o uso dos multiletramentos viria para amenizar as 
dificuldades, como diz a professora 3 

 
Sabemos que a relação entre as tecnologias digitais e o ensino-
aprendizagem são extremamente eficazes, visto que o uso das 
tecnologias potencializa as ações pedagógicas no sentido de inovar a 
prática e oferecer uma gama de informações e recursos lúdicos, 
atrativos e significativos tornando, consequentemente, as aulas mais 
prazerosas e envolventes. (PROFESSORA 3, 2017) 

 
Para ampliar as formas de aprendizagem dos alunos é necessário investir em 

preparação para os professores. Demo (2007) diz que se quisermos melhorar a 
aprendizagem dos alunos, há que promover a aprendizagem do professor. Como cobrar 
de um professor que ele insira atividades nas suas aulas que envolvam as tecnologias 
digitais se eles ainda se encontram alheios ao que se passa nesse cenário tecnológico? 
Perguntamos para as professoras se as tecnologias digitais estavam presentes em suas 
aulas com as respostas podemos perceber que a maioria respondeu com baixa 
frequência, como podemos ver na figura 5.  

 
Figura 5 A presença das tecnologias digitais na sala de aula 
Fonte: Formulário (Google Docs) 

  
Pensar o papel da escola e do professor em um mundo com a variedade de raças, 

gêneros e culturas tão diversas, é perceber que não dá para limitar as formas de ensinar 
e aprender, é compreender que o professor está em uma aprendizagem constante, que 
não há apenas uma forma de educação, de letramento. Vivemos o momento dos 
multiletramentos, das multilinguagens, as multiculturas. Os multiletramentos na 
educação básica são fundamentais para que as crianças possam desde cedo ampliar seus 
olhares, respeitando as diversidades, vivendo as multiculturas de maneira sabia e critica, 
ampliando os conceitos linguísticos, culturais e ampliando as redes de conhecimentos. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O termo “letramento digital” se expandiu para “multiletramentos” com o 
objetivo de envolver as discussões sobre a diversidade de letramentos existentes, 
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envolvendo a multiplicidade de culturas, as novas formas de leitura e escrita que surgem 
junto as tecnologias digitais, os dispositivos móveis e todos os aspectos que possam 
contribuir para a formação do sujeito.  

A imersão desses multiletramentos nas escolas ainda está em processo. A 
rapidez do avanço das tecnologias digitais requer novas formas de ensinar e aprender 
nas instituições, mas as mesmas ainda não conseguem acompanhar esses avanços. De 
acordo com essa realidade é requerido da escola novas formas de ensinar e aprender, 
surgindo novas demandas para os professores que precisam ampliar seus 
conhecimentos e inserir nas práticas pedagógicas atividades que envolvam a 
diversidade de letramentos. 

Percebemos no decorrer deste trabalho que o uso das tecnologias digitais ainda 
é um desafio enfrentado pelas professoras por conta da falta de preparação e 
conhecimento dos dispositivos e de como utilizá-los nas atividades de sala de aula. A 
necessidade de uma formação continuada e uma parceria com a universidade fica claro 
na fala das professoras, com o intuito de ampliar as redes de aprendizagem e possibilitar 
novas aprendizagens que venham a aperfeiçoar a prática.  

Destacamos essa forma de diálogo com a escola como fundamental para nosso 
estudo e para a formação das professoras, visto que possibilitar o olhar para si no 
momento de resposta, a reflexão sobre sua prática e as atividades que realizam no 
currículo escolar é o que faz com que o sujeito se forme por meio da prática e da reflexão 
sobre a prática (FREIRE 1996). 

Por fim, percebemos que a escola, através dos profissionais que lá atuam, sente 
a necessidade de uma maior presença da Universidade nos processos de formação 
continuada em função das demandas que surgem em seus fazeres cotidianos. As 
professoras querem, estão abertas e desejosas do diálogo, da formação, dá inserção 
mais sistemática e intencional das tecnologias digitais em suas práticas pedagógicas. 
Percebem as tecnologias como potência para a motivação e a aprendizagem das 
crianças que interagem com esses dispositivos fora da escola.  

Destacamos, no entanto, que a inserção das tecnologias ampliando as práticas 
de multiletramento na escola, precisa dialogar com epistemologias colaborativas, 
horizontalizadas e autorais, nas quais professores e alunos juntos, protagonizam o 
ensino-aprendizagem.  
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CONTRIBUIÇÕES DA ROBÓTICA EDUCATIVA NA DISCIPLINA DE HISTÓRIA: 
Desenvolvimento tecnológico, respostas sociais e econômicas em diferentes 

períodos 
 

Fernando Barros da Silva Filho4 
 

RESUMO: Este artigo tem como principal objetivo subsidiar ações interdisciplinares do 
currículo da disciplina de História por meio de sua integração com as atividades de 
Robótica Educativa a qual tem sido amplamente difundida dentro dos espaços de 
ensino, mas que normalmente tem se restringido ao trabalho efetivo das disciplinas 
ligadas às ciências da natureza e em especial a disciplina de física. Partindo do 
pressuposto que a História promove a reflexão da sociedade acerca de suas perspectivas 
atuais e futuras através do olhar crítico sobre os fatos históricos, evidencia-se seu 
potencial como integradora das ações ligadas à Robótica Educativa a qual está 
fortemente integrada com as grandes mudanças observadas na sociedade 
contemporânea. Fundamentados nesta importante integração, observa-se que os 
processos de desenvolvimento tecnológico se encontram fortemente ligados aos meios 
de produção e a consideração dos mesmos é um forte indicador da eficiência e do 
rendimento econômico. Esta relação se expande a outras demandas sociais, partindo do 
processo industrial e passando por áreas como: comércio, educação, saúde e segurança, 
o que coloca em evidência a importância de se considerar como o desenvolvimento 
tecnológico influencia nestas esferas. Apesar de ser sinônimo de sociedade 
contemporânea, o desenvolvimento de máquinas, mecanismos e ferramentas de 
automação vem na realidade sendo desenvolvidos a milênios, estando a mesma 
influenciando e sendo influenciada pelos contextos sociais e culturais da humanidade 
em diferentes períodos. Em seus primórdios tinha como foco o desenvolvimento de 
autômatos, mecanismos estes com a capacidade de executar ações de forma autônoma, 
sendo atribuída aos antigos gregos a autoria dos primeiros mecanismos desta categoria, 
entretanto outras civilizações já utilizavam dispositivos similares. Assim como no século 
XXI, na antiguidade a arte já influenciava o desenvolvimento tecnológico, situando-se 
como um bom exemplo, a obra “A Ilíada” de Homero, na qual mecanismos autômatos 
são constantemente citados durante a narrativa. Com o passar dos séculos os autômatos 
começam a ocupar cada vez mais espaço no cotidiano social tendo um dos seus ápices 
na mecanização de processos industriais, levando a uma extensa discussão acerca de 
sua presença como concorrente da mão de obra de trabalhadores, paralelo à velocidade 
de produção necessária para atender os ideais capitalistas presentes no período da 
Revolução Industrial. Para atender a demanda na capacitação de operariado as ações 
formativas começam a ser inseridas no contexto educacional por meio de cursos de 
formação técnica os quais perduram até os dias atuais. Com base nas evidências 
levantadas a partir das fontes que fundamentam este trabalho, espera-se contribuir 
para a integração curricular da prática docente de História a outros componentes 

                                                           
4 Mestrando em Educação Universidade Federal do Ceará LAPEDI/DFE/FACED-UFC, Graduado em Química 
e Especialista em Gestão Escolar pela UFC (professorfernandobarros@outlook.com) 
Orientador: José Rogério Santana, Professor associado da UFC/ Coordenador do Laboratório de Práticas 
Educativas Digitais e Imagéticas LAPEDI/ DFE/ FACED-UFC Doutor em Educação Brasileira/ Práticas 
Culturais Digitais/NHIME/PPGEB/FACED-UFC 
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curriculares por meio de temas ligadas à Robótica Educativa e consequentemente levar 
a reflexão discente sobre as tecnologias que estão difundidas no contexto social 
contemporâneo e suas implicações para as sociedades atuais e futuras. 
 
Palavras-chave: História, Industrialização, Maquinofatura, Robótica Educativa, 
Tecnologia. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Atualmente, em todos os lugares é possível se evidenciar a presença, mesmo que 
seja discreta, de mecanismos robóticos ou computacionais, principalmente em locais 
onde há o controle de processos comerciais e de produção. Esta presença se faz dentre 
outros motivos, em substituição a inúmeros operários e trabalhadores, os quais, devido 
a situação de desemprego, findam a privar-se do consumo de produtos gerados neste 
processo. Em suma, pode-se considerar que nesta era, máquinas e computadores 
fabricam produtos para o consumo de poucos, o que dentre outras circunstâncias se 
configura como uma das crises atuais do capitalismo. 

Este artigo busca contribuir de forma interdisciplinar, os temas trabalhados da 
Robótica Educação através de evidências históricas, apresentando como se deu o 
processo de inserção das máquinas nos meios de produção e tentando relacionar às 
respostas sociais e culturais em diferentes épocas dando um destaque especial ao 
período da Revolução Industrial onde o modelo econômico contemporaneamente 
vigente se consolidou, instigando o leitor a levantar hipóteses sobre o que esperar das 
ações de robotização dos processos comerciais e de produção. 

O tema se faz oportuno em função de que, no momento parece estarmos 
vivenciando um loop5 histórico e a observação das consequências apresentadas nos 
diferentes períodos pode levar a reflexões acerca das possibilidades e desafios a serem 
enfrentados pela sociedade contemporânea. 
 
MECANISMOS NA ANTIGUIDADE E NA IDADE MÉDIA 
 

A robótica se estabeleceu como ciência somente no século XX, entretanto a 
mesma já se fazia presente em diversas civilizações antigas por meio da construção de 
dispositivos automatizados, mecanismos e ferramentas, normalmente denominados 
autômatos6. 

Pierre Vattier (1666) apresenta na tradução de um manuscrito árabe escrito por 
Murtada Ibn Al-Khafîf (1154-1237) intitulado “l'Egypte de Murtadi fils du Gaphiphe”7 a 
descrição de mecanismos autônomos de segurança implementados na edificação de 
pirâmides a fim de impedir a ação saqueadores ou outros tipos de invasores, atribuindo 
a civilização do Egito Antigo (3150 a.C. - 1070 a.C.) o registro dos primeiros mecanismos 
autômatos da humanidade. No entanto normalmente é atribuída aos gregos antigos 

                                                           
5 Loop: Termo utilizado na informática que normalmente é aplicado a situações de redundância ou 
repetição de processos, análogo a ciclos. 
6 Autômato: conversão latim da palavra grega αὐτόματον, autômato, que significa "agindo pela vontade 
própria". Comumente descreve máquinas que se movimentam de forma autônoma, especialmente 
aquelas que imitam ações humanas ou de animais 
7 Tradução literal do Francês: “O Egito de Murtadi filho do Gaphiphe” 



31 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

(1100 a.C - 146 a.C.)  a autoria dos primeiros autômatos em função destes 
acrescentarem às suas expressividades culturais8 a referida abordagem, como por 
exemplo, a exemplificada na “Ilíada”, por meio da narrativa de Homero na qual é citada 
diversos mecanismos autômatos, refletindo assim as expectativas tecnológicas da 
sociedade da época. 

 
À Vulcânea estrelada e incorruptível, 
Estupendo lavor do coxo mestre; 
Suado a azafamado aos foles o acha, 
Trípodes vinte a fabricar, adornos 
Da aênea régia: em rodas áureas pousam, 
Com que espontâneo ao divinal congresso 
Vão-se e tornem-se à casa, oh maravilha! 
Perfeitas quase, as pegas só lhes faltam, 
Cujos cravos aguça. Ao tempo que ele 
Isto engenhava, aproximou-se Tétis.  

(in ODORICO M. apud HOMERO, 1874, Livro XVIII) 

 
Deste então os autômatos passam a ser citados em diversas civilizações, 

apresentando funções basicamente voltadas para o entretenimento e adorno, mas com 
algumas exceções, como a apresentada pela sociedade árabe da Idade do Ouro 
Islâmico9, na qual diversos autômatos foram desenvolvidos por acadêmicos, 
comerciantes e engenheiros islâmicos o que contribuiu de forma significativa nas áreas 
da agricultura, economia, indústria, navegação levando a novas invenções e inovações. 

O polímata Al Jazari (1136–1206), autor do manuscrito “O Livro do 
Conhecimento de Dispositivos Mecânicos Engenhosos”, descreveu com detalhes o 
funcionamento e instruções de construção de cem mecanismos que vão desde relógios 
a sistemas de irrigação. 

Figura 1 – Sistema de irrigação 

 

Figura 2 – Sistema de irrigação 

 

Figura 3 - Relógio 

 
Fonte: O Livro do Conhecimento de Dispositivos Mecânicos Engenhosos (Al-Jazari) 

 
MECANISMOS NA IDADE MODERNA 
 

A partir do século XV os autômatos ganham maior complexidade com as 
colaborações de personalidades como, Leonardo da Vinci (1452 – 1519) o qual 
desenvolveu uma extensa investigação sobre a anatomia dos animais o que permitiu a 

                                                           
8 Expressividade cultural: neste termo me refiro a produção cultural da civilização grega em termos de 
literatura, teatro, pintura, artesanato dentre outros 
9 Idade do Ouro Islâmica: normalmente é datada entre os séculos VIII e XIII, paralela à Idade Média. 
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disponibilidade de importantes referências para o desenvolvimento e criação de 
articulações mecânicas o que levou logo em seguida ao surgimento de exemplares de 
bonecos que movimentavam membros, olhos e que podiam executar ações como 
escrever ou tocar alguns instrumentos.  

Contribuições do inventor e artista francês Jacques de Vaucanson (1709 – 1782) 
ao qual é atribuída a construção do primeiro androide10, o qual tinha a capacidade de 
tocar flauta, marca esta época com as primeiras discussões acerca da existência de 
máquinas que pudessem realizar ações até então restritas às habilidades humanas e, 
por conseguinte servir até mesmo como força de trabalho, levando a sua substituição. 

 
Figura 4 – Capa interna de publicação original de Jacques 

de Vaucanson 

 

Figura 5 – Representação artística dos Autômatos de 
Vaucanson em gravura interna em publicação 

 
Fonte: Le Mécanisme du Fluteur Automate - M. Vaucanson (1738) 

 
Se presencia neste momento a decadência do modelo feudal, momento este que 

atrelado a movimentos como o Renascimento possibilitou uma rápida evolução 
científica, permitindo que mecanismos autômatos, até então em sua grande maioria 
desenvolvidos basicamente para o entretenimento, passassem a ser considerados como 
ferramentas potenciais dos meios de produção. O modelo econômico essencialmente 
agrário, configurado pelo até então sistema feudal, foi cedendo lugar ao modelo 
industrial que se iniciou em nível local e regional, mas rapidamente se expandiu a nível 
internacional e de larga escala. 

As críticas sociais presentes na época dos androides de Vaucanson de fato 
começam a se materializar, em especial na Europa, durante o século XVIII quando 
ocorreu um intenso deslocamento da população rural para as cidades, em resposta às 
ofertas de trabalho existentes nas indústrias em expansão, criando enormes 
concentrações urbanas (KNAPP, 1989). Neste momento, a classe burguesa emergente 
aproveita a disponibilidade de mão-de-obra barata para promover a expansão dos 
negócios e iniciar a acumulação de capital. 

 
REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 
 

                                                           
10 Androide: Aparelho ou máquina que se assemelha à figura humana inclusive apresentando 

movimentos e ações idênticas. 
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Os modelos econômicos e sociais estabelecidos até então começaram a passar 
por profundas mudanças provenientes do processo gerado durante a Revolução 
Industrial. 

Para esclarecer como as primeiras máquinas foram inseridas dentro dos 
processos de produção, bem como como se deu a posse destas pela classe burguesa é 
necessário considerar a evolução comercial de dois dos principais produtos da época 
que era a lã e o algodão.  

Até o século XV, a tecelagem era realizada de forma artesanal e em pequenas 
propriedades. A partir deste momento, alguns burgueses a fim de terem um melhor 
controle dos processos de produção, passam a reunir artesãos em galpões equipados 
com as ferramentas essenciais e algumas máquinas simples, como rocadoras, 
promovendo assim a troca da força de trabalho pela oferta de um salário e condições 
de trabalho. Isto caracterizou o surgimento dos processos de manufatura, onde o 
trabalhador não realiza necessariamente todo o processo de produção e sim, compunha 
um sistema no qual ele executava somente uma etapa do processo. Este modelo de 
tecelagem perdurou até metade do século XVIII, quando surge no mercado a máquina 
de fiar hidráulica desenvolvida por James Hargreaves. Esta máquina, conhecida como 
Spinning Jenny11, reduziu consideravelmente o tempo de produção necessário para 
transformação da matéria prima em fios, focando a atenção da maioria dos artesãos 
primordialmente no processo de tecelagem. Pouco tempo depois surge a lançadeira 
volante, maquinário este com a função de lançar o fio entre as teias verticais de tal forma 
a compor a estrutura do tecido. 

Neste momento instabilidades econômicas começam a ser percebidas com os 
adventos dos referidos maquinários, caracterizando uma das primeiras crises 
vivenciadas pelo sistema capitalista, uma vez que o mesmo é marcado pelo viés de 
sempre estar em constante auto superação.  Apesar da máquina de fiar ter aumentado 
a disponibilidade do fio, seu consumo era controlado pela capacidade de produção do 
tecido artesanalmente. Com o emprego da lançadeira volante, a velocidade de 
tecelagem aumentou significativamente, levando a uma escassez de fio e 
consequentemente, um aumento no seu custo de produção. Além disso, a escassez do 
fio levou a falta de trabalho para alguns tecelões menos favorecidos tecnologicamente 
o que provocou vários conflitos entre tecelões, como por exemplo o conflito citado por 
(MANTOUX, 1927) em 1767, entre "tecelões estreitos" e "tecelões de máquina". 

O setor da indústria têxtil apresentou-se muito promissor neste período, 
principalmente na Inglaterra, devido a dois principais fatores: primeiramente em função 
da explosão demográfica ocorrida na Inglaterra, onde a população passou de 4 milhões 
a 9 milhões de habitantes entre os anos de 1600 a 1700, favorecendo a expansão de 
mercados consumidores de bens manufaturados, em especial os de vestuários. Outro 
motivo da ascensão da indústria têxtil foram as medidas de proteção à indústria local 
estabelecidas pelo Parlamento inglês, dificultando a importação de tecidos de algodão 
por meio do estabelecimento de tarifas pesadas para fornecedores estrangeiros, o que 
acabou por incentivar a industrialização local. 

                                                           
11 Spinning Jenny: Sua construção e patente e datada no ano de 1764, consistindo numa máquina de fiar 

com expansão para o trabalho com até oito carretéis. Tinha como principal diferencial a disposição dos 
fusos na posição vertical, diferente do convencional, nos quais eram na posição horizontal. Sua função 
hidráulica foi promovida com as contribuições de Richard Arkwright o que possibilitou a produção de fios 
com maior resistência. 
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Por conta deste ambiente a indústria têxtil foi uma das primeiras a experimentar 
os adventos provenientes do estabelecimento da Revolução Industrial bem como foi 
engrenagem para sua consolidação. 

Com o surgimento da máquina a vapor desenvolvida por James Watts no ano de 
1763, a velocidade de produção dos processos da indústria de tecelagem aumentou 
consideravelmente e neste momento a função do trabalhador passa a ser 
primordialmente a de operacionalizar as máquinas, promovendo assim a substituição 
da manufatura pela maquinofatura. 

Além da indústria de tecelagem outros segmentos também foram fortemente 
movimentados com os adventos provenientes das tecnologias do maquinário a vapor, 
dentre os quais se pode destacar: o setor de mineração e o de transportes. Neste 
momento se estabelece como parâmetro de eficiência do processo de produção a razão 
entre a quantidade de produto produzido e o seu respectivo tempo de produção o que 
era fator determinante para o estabelecimento de uma queda no seu custo de produção 
e consequentemente uma maior saída comercial. 

Com a implantação da energia elétrica dentro das fábricas a velocidade de 
produção ultrapassou os limites estabelecidos pelo expediente noturno além de garantir 
a redução ainda mais acentuada da contratação de operários, que até então haviam 
promovido a explosão demográfica dos centros urbanos buscando colocações dentro 
das indústrias. 

Após os primeiros anos da industrialização a tecnologia fabril, financiada pela 
produtividade da classe operária, iniciou-se um rápido processo de desenvolvimento a 
fim de promover a substituição de mão de obra humana por máquinas e equipamentos 
(HOBSBAWM, 1952). A maquinofatura, aliada ao aumento da produção e da 
disponibilidade de mão de obra barata leva neste momento a uma nova leva de 
demissões e como consequência, milhares de operários sem emprego passam a compor 
a grande massa dos mendigos promovendo assim a rápida ascensão do nível de 
desemprego refletindo no grande número de famílias vivendo em estado de miséria nos 
centros urbanos. 

A necessidade do operário desempregado o colocava à disposição do empresário 
burguês, que por sua vez, se aproveitava destas circunstâncias para acumular capital. 
Neste contexto os operários viviam em condições de trabalho e moradia desumanas 
sendo expostos à insalubridade, o que a promovia a dispersão de várias doenças. Por 
outro lado, ao passo que se desenvolveu a revolução industrial notou-se logo a seguir a 
revolução agrícola em função também da mecanização dos processos rurais. Com isso 
ocorreu um aumento na produtividade e oferta de alimentos, o que levando a redução 
de custos de produção e garantindo a subsistência de famílias miseráveis. Por outro 
lado, a capacidade de subsistência promoveu nas massas urbanas um aumento da taxa 
de natalidade, objetivando garantir a disponibilidade de futuras mãos de obras dentro 
das famílias com fins de acumulação de capital, o que veio por fim intensificar ainda 
mais a densidade demográfica e os problemas sociais. 

Em resposta a essas condições sociais, vários movimentos civis afloram 
principalmente na Europa, dentre os quais se destaca o Movimento Ludita, que reunia 
trabalhadores que eram contra os avanços tecnológicos dentro dos centros industriais. 
Este movimento ocorreu na Inglaterra em 1811 e tinha como principal bandeira de luta 
o protesto da substituição de operários por máquinas. 
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Seus manifestos geralmente consistiam na invasão de indústrias promovendo a 
destruição de máquinas e equipamentos, o que levou aos Luditas serem conhecidos 
como “os quebradores de máquinas”. Se justificavam pela ótica de que as máquinas por 
serem reconhecidamente mais eficientes que os homens, promoviam assim o 
desemprego, bem como levava a exploração exacerbada dos poucos operários que 
ainda mantinham-se em postos de trabalho dentro das indústrias, geralmente como 
alimentadores e operadores dos equipamentos. 

Com o surgimento dos sindicatos, o Movimento Ludista perde sua força, mas 
deixa marcada na sociedade a necessidade de levantar questionamentos acerca dos 
modos de produção então vigentes, bem como a necessidade de se considerar com 
maior atenção a implementação de máquinas dentro de contextos sociais a fim de 
estabelecer o bem comum como ponto de partida para estas decisões. 

Em suma pode-se considerar que a Revolução Industrial foi a responsável pela 
transição do modelo econômico fundamentado na estrutura agrária feudal para o 
modelo capitalista fundamentado nos processos de industrialização sendo este seu 
principal marco sócio econômico. 

Internacionalmente foi a responsável pela conexão do comércio em alcance 
mundial e em larga escala com destaques a hegemonia Europeia e em especial a 
Inglaterra. 

No setor trabalhista, ela marca o surgimento dos sindicatos e com isto as 
primeiras conquistas da classe trabalhadora dentro de um contexto social severamente 
marcado pela exploração da força de trabalho. 

Dentre suas crises, uma das mais marcantes foi a que dentre outros interesses 
colaborou para a promoção da Primeira Guerra Mundial no ano de 1914, em função 
principalmente dos conflitos entre os países industrializados que buscavam a todo custo 
novos mercados para consumo da larga produção gerada pela indústria paralela ao 
crescente poderio bélico também impulsionado pelo desenvolvimento tecnológico. 

No contexto do desenvolvimento urbano a Revolução Industrial, estava 
caracterizada pela investida às inovações técnicas, dentre as quais se destacava a 
energia elétrica, a siderurgia do aço, os avanços e desenvolvimento nos meios de 
transportes e o surgimento dos meios de comunicação. 

Neste momento a mão de obra operária da qual até então não se exigia 
considerável capacitação técnica passou a ser cobrada cada vez mais pela especialização 
que atendesse a crescente demanda dos processos de produção condizente com os 
avanços tecnológicos.  

 
A partir da Revolução Industrial, o capitalismo passa a dominar a 
economia de mercado e esta passa a abarcar a maior parte das 
atividades econômicas. A pesquisa científica é realizada em escala 
crescente, em universidades e instituições públicas e privadas, 
contando com amplo financiamento, proveniente, em parte, do 
orçamento governamental e, em parte, de doações privadas, estas 
últimas em geral estimuladas por generosas isenções fiscais. [...] o 
ensino científico foi transformado em função das necessidades do 
novo modo de produção. (SINGER, 1983, p. 20) 

 
RESPOSTAS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E RELAÇÕES SOCIAIS 
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Entendendo que a educação é uma prática social que é determinada por seu 
contexto histórico evidencia-se no período por hora em destaque, que a escola assumiu 
um papel fundamental na formação da mão – de – obra necessária ao modelo de 
produção industrial, tanto que a classe hegemônica garantia materiais didáticos para 
que não faltasse meios às escolas de possibilitar a qualificação dos operários nas 
habilidades requeridas pelos modos de produção. Isto refletia na própria escola, uma 
vez que a mesma então também estava a se deparar com inovações que até então os 
professores também ainda não tinham formação. 

Voltando a atenção a resposta cultural apresentada nesta época, presenciamos 
um momento marcante na história dos autômatos, o qual foi a primeira vez em que a 
terminologia robô foi utilizada. O escritor e dramaturgo tcheco, Karel Capek (1890-1938) 
em uma de suas peças teatrais intitulada R.U.R.12, conta a história de um cientista 
chamado Rossum, o qual cria uma substância química utilizada para construção de robôs 
humanoides, que deveriam ser obedientes e realizar todo o trabalho físico, entretanto 
o exército de robôs construídos finda se tornando muito inteligentes e dominam o 
mundo. 

Outras produções culturais da época também apresentam em sua trama a 
natureza ostensiva dos robôs sobre a humanidade, destacando-se dentre elas o filme 
alemão de ficção científica “Metropolis”13 no qual se apresenta a preocupação crítica 
com a mecanização da vida industrial nos grandes centros urbanos. 

Neste momento percebe-se dentro da expressividade cultural a resposta social 
as consequências da industrialização presenciada nos três séculos anteriores, marcada 
pela repulsão e temor da inserção das tecnologias no cotidiano. 

Este comportamento foi observado até meados do século XX quando surge 
culturalmente outra vertente das possibilidades de convivência estável entre humanos 
e máquinas, momento este em que surgem diversas influências como o escritor russo 
Isaac Asimov (1920-1992) o qual trilhou um caminho inverso acerca da relação humana 
com a mecanização, até então muito criticada em função de quase três séculos de 
submissão social, apesar da considerável evolução econômica presenciada. 

A partir dos anos 40 Asimov se dedicou na produção de ficções que buscavam 
mostrar as possibilidades da humanidade ao utilizar a robótica no contexto diário e 
dentro destas produções um trecho muito famoso é o que se destaca a seguir retirado 
da obra “Eu, Robô” de 1950: 

 
“1 – Um robô não pode ferir um ser humano ou, por omissão, permitir 
que um ser humano sofra algum mal. 
2 – Um robô deve obedecer as ordens que lhe sejam dadas por seres 
humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariem a Primeira 
Lei. 
3 – Um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal 
proteção não entre em conflito com a Primeira e a Segunda Leis.” 

(ASIMOV, 1969) 

 

                                                           
12 R. U. R. Rossumovi Univerzální Roboti (Robôs Universais de Rossum).  A frase em inglês "Rossum's 

Universal Robots" foi usada como legenda na versão checa original. 
13 Metropolis é um filme de ficção científica alemão lançado no ano de 1927 e dirigido por Fritz Lang. 
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As ficções de Asimov, assim como a de outros escritores da época, possivelmente 
vieram a se configurar como mecanismos de inspiração a estudantes e pesquisadores, 
da mesma forma que ocorreu na Grécia Antiga com as narrativas de Homero. 

Após a Guerra Fria surge o interesse das grandes potências nas ações de 
exploração espacial, estabelecendo estes objetivos como necessários para consolidação 
da ideologia de superioridade tecnológica atrelada a segurança nacional. Pode-se inferir 
que as tecnologias de exploração espacial foram produtos provenientes da Segunda 
Guerra Mundial, na qual, especialmente a engenharia bélica nazista, tornou-se objeto 
de interesse das grandes potências, tanto que durante a após o referido conflito, muitos 
engenheiros alemães foram capturados pelos Estados Unidos e União Soviética. 

A tecnologia bélica desenvolvida por engenheiros alemães levou ao 
desenvolvimento de foguetes famosos como o Vergeltungswaffe 214 conhecido como V-
2, que mais tarde veio a ser a base dos propulsores de sondas espaciais e satélites. Esta 
expansão do alcance tecnológico humano abriu as portas para um salto nas tecnologias 
de comunicação e informação, que associadas ao avanço da computação levou ao 
desenvolvimento dos principais sistemas de informática atuais. 

Ainda no meio do século XX, paralela a Corrida Espacial, dentro de um novo 
contexto social que agora aparenta apoiar de forma positiva as relações tecnológicas, 
notou-se inclusive a influência sobre a moda vestuário que marcou fortemente os anos 
60. 

Neste momento a robótica se consolida como ciência e surgem esforços para a 
construção de robôs industriais dos quais é atribuída ao engenheiro Joseph F. 
Engelberger (1925-2015) a construção do Unimate, primeiro robô industrial montado e 
comercializado mundialmente pela General Motors. 

Deste ponto em diante a robótica é disseminada industrialmente e fortalece o 
produtivismo decorrente do modelo econômico estabelecido, os robôs industriais 
começaram mais uma vez a efetivar a preocupação social iniciada no século XVI, 
buscando o aumento na produtividade, a melhoria na qualidade dos produtos 
consequentemente possibilitando a redução de custos com o operariado. 

Neste momento surge o termo Tecnologia do Ensino, desenvolvido por Skinner 
(1972), pesquisador o qual apresentou fortes influências no período, as quais 
repercutem ainda nos dias de hoje através de seus estudos comportamentalistas, a 
partir dos quais foram desenvolvidos diversos processos ou programas de ensino 
denominados métodos de instrução (SILVA, 2006) os quais fundamentam o 
Instrucionismo. 

A formação técnica passa então a ser fortemente valorizada a fim de garantir o 
abastecimento de trabalhadores capacitados a operarem os equipamentos da indústria 
moderna, além de um forte investimento na pesquisa científica nos países 
desenvolvidos com a finalidade de se manterem com a hegemonia econômica 
promovida pela informatização e robotização dos processos industriais e comerciais. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                                                           
14 Vergeltungswaffe 2: normalmente chamados de mísseis V-2, os foguetes vergeltungswaffe 2, eram 

utilizados como represálias a ataques de bombardeiros de aliados das forças opositoras da Alemanha 
nazista. O termo significa “arma da vingança” o que faz jus a sua forma de acionamento como estratégia 
militar. Foi desenvolvida a partir da derivação do V-1 que consiste numa bomba que tinha a capacidade 
de voar e ser guiada por operadores em solo. 
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Atualmente a robótica está fortemente internalizada no cotidiano humano o que 

muitas vezes nos impossibilita de perceber sua presença, como por exemplo, nos 
telefones celulares os quais possuem diversos sensores e sistemas de captação, 
armazenamento e exposição de informações, ou até mesmo ao ativar o alarme e tranca 
automática de um veículo, o que podemos considerar nada mais que uma grande 
evolução dos mecanismos de segurança egípcios implantados em pirâmides. 

Além dos meios de produção, vários outros aspectos da vida cotidiana estão de 
certa forma ligados a processos robóticos e computacionais. A saúde, a segurança 
pública, a educação, a economia, a política, os meios de transporte e comunicação, 
todos estão interligados de alguma maneira a sistemas computacionais e de certa forma 
estes estão não somente sendo utilizados como precursores de processos, mas 
influenciando profundamente na forma de como estas demandas sociais se 
desenvolvem. 

A aquisição, domínio e transformação do conhecimento tem sido colocada como 
premissa individual dos sujeitos, caracterizando este momento histórico como uma era 
na qual o indivíduo é produtor do próprio saber e a autonomia é pressuposto necessário 
para a educação contemporânea. 

Diante do exposto, retomamos ao período pré-revolução industrial, no qual 
primariamente somente os meios de produção eram os principais afetados e nos 
instigam a comparar a sociedade contemporânea onde não somente os meios de 
produção estão sendo envolvidos no contexto tecnológico e sim vários outros aspectos 
da vida cotidiana. 

Esta reflexão leva a considerar a instabilidade do atual contexto principalmente 
em relação ao constante estado de crise do sistema capitalista, o qual depende 
ciclicamente de tempo para restabelecimento de sua auto superação. Entretanto a 
velocidade do desenvolvimento tecnológico atual não permite mais o acompanhamento 
do modelo econômico vigente, colocando como esta fase como uma das mais críticas 
vivenciadas desde sua consolidação na Idade Moderna. 
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A (DES)CONSTRUÇÃO DA IMAGEM CLÁSSICA DE BRANCA DE NEVE NO FILME ESPELHO, 
ESPELHO MEU 
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Verônica Maria de Araújo Pontes16 

Maria Juliana de Macêdo Silva17 
 
RESUMO: Branca de Neve é um conto de fadas criado pelos Irmãos Grimm. Originou-se 
de narrativas populares e é contada por vários povos. Cada um mostra uma versão, 
ligando sempre a algum elemento presente na sua cultura. Recentemente, a obra 
literária foi levada às telas do cinema através do filme “Espelho, espelho meu”, do 
diretor Tarsem Singh. O filme faz uma releitura da obra literária, trazendo para o 
espectador alguns elementos novos. Tanto na obra fílmica quanto na literária há 
elementos simbólicos que levam à reflexão sobre a convivência entre pessoas da família, 
como no caso da madrasta, e a descoberta de um novo mundo, com o amadurecimento 
de Branca de Neve. Este trabalho tem o objetivo de apresentar a discussão em torno da 
desconstrução clássica da imagem de Branca de Neve no filme, a qual era vista sempre 
como um ser frágil, passando a assumir uma nova postura de comportamento com a 
releitura cinematográfica. Para alicerçar este estudo, foram utilizados os aportes 
teóricos de Coelho (2000), Cardoso (2011), Bettelheim (2007), Cunha (2009), Brait 
(1995), dentre outros, apresentando uma ligação entre cinema, literatura e ensino. 
 
Palavras-chave: Literatura. Cinema. Releitura. 
 
INTRODUÇÃO 
 

As constantes mudanças no contexto social, econômico e político do mundo 
contemporâneo exigem reflexões sobre uma nova mentalidade no que diz respeito às 
mulheres. Se antes a mulher era vista como um ser submisso, que nada podia fazer sem 
o consentimento de um homem, agora ela assume papéis eminentemente masculinos.  

Percebe-se que os papéis se inverteram. A mulher passou a agir conjuntamente 
com o homem, em parceria e, em muitos casos, tomou a frente da situação, sendo vista 
como uma guerreira, uma heroína em um mundo ainda tomado por atitudes machistas. 

A posição do autor, do texto e do leitor passa a ter uma nova concepção pautada 
na interação. Os espaços de imaginação, de valor simbólico da obra literária passam a 
ter um novo lugar, uma nova postura que não é centrada apenas no código linguístico, 
nem no escritor, mas sim na produção de sentido, o dialogismo que se dá de forma 
interativa. São tempos de novas visões sobre formas de pensamento, sobre conceitos 
pré-estabelecidos, sobre o papel feminino na sociedade, novos olhares por gêneros 
diferentes. 

Nesse contexto, os dogmas e padrões socioculturais presentes no texto literário 
sofrem uma intervenção a partir de releituras de obras que no momento em que foram 
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mailto:hilmaliana@hotmail.com
mailto:veronicauern@gmail.com
mailto:julliemacedo@bol.com.br


41 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

escritassimbolizavam a visão masculina do papel da mulher na sociedade. O cinema 
trouxe à tona a discussão sobre o modo como classicamente as histórias foram 
contadas, pois os olhares contemporâneos são movediços, fugazes, 
desterritorializadores, paradoxais, não fixadores, moventes, relativos e, diante disso, se 
contrapõem à literatura tradicional.  

Essa literatura considerada tradicional é posta à prova através da revisitação e 
da recriação dos contos clássicos, que são reconfigurados pelo cinema e pela literatura 
escrita a partir de uma nova mentalidade crítica, diante dos preconceitos e valores 
estereotipados repassados através das atitudes das personagens e de uma visão de uma 
sociedade subserviente e uma autoridade inquestionável. 

E é essa reconfiguração do que já foi consagrado tradicionalmente, esse novo 
olhar para a literatura infantil e para os contos de fadas que desperta o interesse para 
um estudo mais aprofundado através da literatura comparada, utilizando-se como 
objeto a arte literária escrita e a arte literária expressa pelo cinema contemporâneo.  

Diante desse novo cenário literário, este trabalho tem o objetivo principal de 
analisar a mudança de paradigma do papel feminino da personagem Branca de Neve, 
através da comparação do gênero literário - conto Branca de Neve e os Sete Anões, dos 
Irmãos Grimm, com o gênero da sétima arte no filme Espelho, espelho meu, dirigido por 
Tarsen Singh, observando o diálogo entre o gênero fílmico e literário, focalizando a 
personagem feminina e sua trajetória.  

Como objetivos específicos, este trabalho busca enfocar a mudança de valores 
expressas nos contos clássicos, apresentar o novo papel da personagem Branca de Neve 
quanto à aquisição de posturas de responsabilidade social, ética, questionamento da 
autoridade como poder absoluto, enfrentamento das adversidades de forma heroica e 
valorização do fazer como manifestação do ser. Além disso, busca questionar como o 
cinema mudou o paradigma feminino, baseado na subserviência e na aceitação da sua 
fragilidade. 

Se antes a mocinha era obediente, metódica, agora ela muda completamente, 
passando a agir impulsivamente e a se defender de maneira mais ágil dos vilões que 
querem tomar o poder e conquistar o seu reino. 

A investigação será baseada em estudos de teóricoscomo Beth Brait, que trata 
de aspectos estruturais da personagem, na crítica feminista de Judith Butller; nas 
questões sobre a desconstrução, de Jonathan Culler; nos estudos sobre a psicanálise dos 
contos de fadas, de Bruno Bettelheim; no livro O conto de Fadas: símbolos, mitos e 
arquétipos, de Nelly Novaes Coelho, dentre outros. 
 
DO SURGIMENTO DOS CONTOS DE FADAS  
 

Os contos de fadas são narrativas milenares que surgiram pela tradição oral e 
que têm características que causam encantamento pela simbologia existente, 
linguagem condensada e simples, carregada de valores e ensinamentos que se 
propagam através do tempo.  

No século XVII, Charles Perrault escreveu contos colhidos da oralidade para 
educar os filhos da nobreza, primando pelos ensinamentos, pelo estímulo dos valores 
morais e éticos e viajando pelo mundo da fantasia e do despertar de sensações. 

Na Alemanha do século XVIII, os irmãos Grimm através de estudos linguísticos 
descobriram uma riqueza de narrativas antigas e lendas folclóricas que passavam de 
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geração em geração e fizeram uma compilação dessas narrativas maravilhosas que até 
hoje são conhecidas como a Literatura Clássica Infantil.  

Dentre os registros desses contos, alguns são mais conhecidos e populares, como 
A bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, Joãozinho e Maria, Branca de Neve e os Sete 
anões, dentre outros. É válido ressaltar que os irmãos Grimm, influenciados pelo 
contexto histórico da época e pela polêmica em torno de episódios cruéis apresentados 
em alguns contos, já na segunda edição de sua coletânea retiraram episódios de maus 
tratos e violência, principalmente, contra as crianças. De acordo com alguns estudiosos, 
o sucesso da coletânea desses contos de fadas foi tão grande que se tornou um passo 
importante para a criação do gênero Literatura Infantil.  

Para completar o acervo da Literatura Infantil Clássica, o dinamarquês Hans 
Christian Andersen, no século XIX, pautado nos ideais do Romantismo, se torna o ícone 
da literatura infantil, apresentando contos que enfocam a generosidade, a fraternidade 
e a sensibilidade, alicerçadas pela realidade cotidiana e a fé cristã. 

A partir do surgimento dos contos de fadas, observa-se a variedade de temáticas 
voltadas para as sensações, angústias e conflitos cotidianos do homem, as lutas entre o bem o 
mal, as individualidades e características do ser humano, os valores morais, a construção da 
ética, o antagonismo dos sentimentos de justiça e vingança, a fragilidade da mulher e da criança, 
a subserviência à hierarquia social e familiar. 
 

É nesse sentido que pensamos no conto de fadas como leitura própria 
para se ampliar o universo anterior, tocando com profundidade nas 
lutas internas geradas no complexo conjunto dos sentimentos 
humanos. As histórias que se constituem em contos de fadas 
extrapolam a dimensão do maravilhoso porque se constroem a partir 
de imagens metafóricas com infinita capacidade de gerar a tensão, 
provocando não somente o lúdico, mas também o jogo antagônico e a 
busca de solução para superação dos obstáculos (CAVALCANTI, 2009, 
p. 43). 

 
Diante dessas características, os contos de fadas ultrapassaram as barreiras do 

tempo e falam às crianças e adultos com seus elementos simbólicos, metáforas, 
narrativas misteriosas que despertam sensações e sentimentos diversos, descobertas e 
universalidade de valores. 

Embora busquem trazer à tona a discussão moral sobre vários aspectos do ser 
humano, os contos de fadas seduzem pela forma como são contados. Geralmente a 
estória se passa em um reino distante, onde reis, rainhas, príncipes, princesas, fadas e 
animais convivem. Há também as batalhas entre o bem e o mal, protagonizadas 
geralmente por uma bruxa ou uma madrasta má. 

De acordo com Silva (2009, p. 69), 
 

Uma das muitas virtudes dos contos de fadas folclóricos é não levantar 
barreiras separando “assunto de criança” e “assunto de adulto”. 
Temas que a literatura infantil tradicionalmente procura ignorar ou, 
pelo menos, amenizar, como os limites humanos, manifestados sob a 
forma de privações, doenças, separações, envelhecimento, 
incapacidade física, demência, sofrimento e morte são tratados nos 
contos de fadas com assiduidade e num tom que beira o casual.  
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Por essa razão, os contos de fadas atraem a todos, sem distinção de idade ou de sexo. A 
simbologia existente nas históriasleva o leitor a perceber-se como parte de toda a trama, 
sentindo-se, muitas vezes, como se aquele enredo tivesse se passado com o leitor. 

 
MODERNIDADE LÍQUIDA E A FIGURA FEMININA NOS CONTOS CLÁSSICOS 
 

O mundo passa por grandes transformações em todas as esferas: nas instituições 
sociais e privadas, no trabalho, na família, nos relacionamentos humanos. A solidez de 
valores e conceitos inabaláveis estabelecidos ao longo da história da humanidade estão 
perdendo espaço para o que ZygmuntBauman chama de fenômeno da liquefação. Uma 
mudança de paradigmas que se apresenta na contemporaneidade e que podemos 
incluir também o papel da figura feminina na sociedade, na família, no trabalho, e isso 
repercute também no campo literário.  
 

O que está acontecendo hoje é, por assim dizer, uma redistribuição e 
realocação dos “poderes de derretimento” da modernidade. Primeiro, 
eles afetaram as instituições existentes, as molduras que 
circunscreviam o domínio das ações-escolhas possíveis, como os 
estamentos hereditários com sua alocação por atribuição, sem chance 
de apelação. Configurações, constelações, padrões de dependência e 
interação, tudo isso foi posto a derreter no cadinho, para ser depois 
novamente moldado e refeito; essa foi a fase de "quebrar a forma" na 
história da modernidade inerentemente transgressiva, rompedora de 
fronteiras e capaz de tudo desmoronar (BAUMAN, 2001, p. 13). 

 
Desde os primórdios, a mulher sempre foi vista como um ser inferior, sem 

direitos estabelecidos e sem voz que pudesse se manifestar contra a própria condição 
em que ela se encontrava. Foi assim na vida e na literatura. A mulher sempre viveu sob 
o jugo do marido após o casamento.  

Quando solteira, devia obediência e respeito ao pai, figura masculina que 
comandava a família sob as “rédeas”, geralmente quando se tratava da filha ou da 
esposa. Com o filho era diferente. Como era homem, recebia mais atenção e tinha mais 
direitos na casa ou no grupo em que se encontrava. 

Por ser mulher, a figura feminina trazia implícita uma suposta fragilidade que não 
a permitia desenvolver certas atividades em casa e na sociedade, como afirmam Zanela 
e Costa (2009, p. 34): 
 

É visível que durante muitos séculos as mulheres foram representadas, 
nas páginas literárias, enclausuradas na dependência constante da 
figura masculina, protetora, salvadora e libertadora. A condição de 
mulher, dentro da literatura infantil, especificamente nos contos, era 
de uma figura frágil e submissa diante da figura do homem. 

 
Entretanto, a mulher sempre foi vista na sociedade não pelo seu gênero, mas por 

seu sexo. De acordo com Rodrigues (2005), baseada na crítica feminista de Judith Butler 
(2003), há uma diferença entre gênero e sexo, sendo este natural e o gênero construído 
ao longo do tempo. Quer dizer, a mulher não é necessariamente uma fêmea, mas um 
ser que foi durante seu período formativo adquirindo características de mulher.  
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Atitudes consideradas femininas podem ser vistas em homens, assim como 
ações masculinas podem ser encarnadas por mulheres. Se levarmos em conta que o 
homem tem que ser homem e a mulher tem que ser mulher, os contos de fadas estão 
arraigados dessa visão estereotipada. 

Em todos os contos clássicos a mulher é vista como uma sofredora, que chora, 
que sente dor e medo, que é perseguida e anulada diante de situações diversas. Ela está 
sempre à espera do príncipe encantado, que vem em um determinado momento salvá-
la das mãos dos malfeitores ou da torre de um castelo, assim como aconteceu no conto 
Rapunzel dos Irmãos Grimm.  

Nele, uma jovem foi aprisionada em uma torre por uma bruxa malvada. Seu 
cabelo nunca foi cortado. Até que um dia um príncipe aparece para salvá-la das garras 
da bruxa malvada. Jogando suas tranças, ela as usa como uma corda para que o príncipe 
subisse e se encontrasse com ela. Até que a bruxa descobriu a trama e o cegou. Tempos 
depois, o príncipe consegue se encontrar novamente com a donzela e fica curado da 
cegueira. E assim vão viver felizes para sempre. 

No conto, a donzela não tem forças para fugir da torre, mesmo sabendo que 
utilizando os cabelos poderia sair, como fez com o príncipe para que conseguisse subir 
ate a torre. Esse conto mostra como a mulher é frágil, pois precisa esperar um homem 
para salvá-la. Infelizmente, ainda hoje essa ideologia está presente na sociedade, 
embora com menos intensidade como em séculos passados mas está na simbologia 
social que distingue homem e mulher pela força física e pela herança e crença trazida 
da antiguidade. 

Em uma sociedade altamente patriarcal como era a do século em que os textos 
foram escritos, delegar à mulher o papel de salvadora ou mesmo de uma mulher que 
enfrenta os vilões não era possível. 

Embora as histórias infantis tragam uma visão da mulher subserviente, ao 
mesmo tempo em que trazem esse mecanismo, mostram também a visão de uma 
mulher determinada, emancipada, bem diferente da menininha sofredora apresentada 
em muitos contos. É o que ocorre, por exemplo, com a madrasta má das histórias.  
 

Não mostram apenas a donzela frágil que necessita ser resgatada por 
um salvador. As bruxas disputam com os ogros em maldade e astúcia. 
As madrastas [...] são cruéis e ardilosas. As fadas são sempre do sexo 
feminino e ajudam o herói ou heroína a se livrar de situações difíceis. 
As personagens femininas são inteligentes e criativas. Por exemplo, 
Maria é quem tem a ideia e a iniciativa de jogar a bruxa no forno [...] 
(CALDIN, 2006, p. 283). 

 
Desse modo, não existiam nas histórias apenas mulheres que aceitavam tudo 

passivamente. Haviam mulheres determinadas que buscavam cumprir seus objetivos a 
todo custo, mesmo que fosse preciso destruir alguma ameaça ao seu poder. Contudo, 
esses aspectos de determinação, astúcia e capacidade de lutar pelos objetivos eram 
características das figuras femininas que representavam as vilãs das histórias. 

Com o passar do tempo e com a modernidade da sociedade, os autores 
começaram a fazer uma releitura dos contos clássicos, expressando novas concepções 
que foram adquiridas por meio de tensões que provocaram a quebra de conceitos 
sólidos arraigados ao longo do tempo. E, no lugar dessa solidez, surge a liquidez, que 
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permeia questões como emancipação, individualidade, tempo, espaço, trabalho e 
comunidade. 
 

Na verdade, nenhum molde foi quebrado sem que fosse substituído 
por outro, as pessoas foram libertadas de suas velhas gaiolas apenas 
para ser admoestadas e censuradas caso não conseguissem se 
realocar, através de seus próprios esforços dedicados, contínuos e 
verdadeiramente infindáveis, nos nichos pré-fabricados de nova 
ordem. Nas classes, as molduras que (tão intransigentemente como os 
estamentos já dissolvidos) encapsulavam o âmbito dos projetos e 
estratégias realistas de vidas (BAUMAN, 2001, p. 13). 

 
Em Espelho, espelho meu, tem-se uma mudança de paradigma com relação à 

Branca de Neve. A figura da princesa passiva passa a ser desconstruída, ou seja, o 
pensamento de que a mulher é uma figura frágil e que está à mercê do vilão se 
transforma e dá lugar a outro pensamento, o de que aquele ser frágil se tornou forte. 
Há, nesse caso, uma desconstrução, como afirma Pedroso Júnior ([201-], p. 9), baseado 
nos estudos de Jacques Derrida: “A Desconstrução é comumente entendida como uma 
corrente teórica que pretendia minar as correntes hierárquicas sustentadoras do 
pensamento ocidental, tais como, dentro/fora; corpo/mente; fala/escrita; 
presença/ausência; natureza/cultura; forma/sentido”.  
 

Assim, desconstruir a imagem de Branca de Neve é inverter a hierarquia, 
mostrando uma mulher, antes subjugada, que agora dá as ordens, conseguindo salvar 
toda a cidade da tirania, papel antes destinado aos homens. Eles deixam de ter o papel 
central, de mandatário, de líder, para assumir um papel coadjuvante. A desconstrução 
da personagem feminina levou a um redimensionamento do que se apresentava como 
verdade absoluta. 
 

Com a atenção voltada às palavras de Derrida, podemos afirmar que a 
Desconstrução causou um forte impacto no pensamento metafísico 
ocidental, ao proporcionar questionamentos, deslocamentos, re-
alocações de conceitos que eram considerados canônicos. O 
redimensionamento desses conceitos resultou, então, em um abalo na 
hegemonia dos discursos (de toda ordem), já que qualquer discurso 
que visasse à verdade era colocado na berlinda (PEDROSO JÚNIOR, 
[201-], p. 11). 

 
Assim, a condição de mulher, que por muito tempo foi relegada a segundo plano, 

foi questionada e posta a prova, mostrando que ela também tem força o suficiente para 
assumir o papel delegado ao homem. Ela adquire certa condição de libertação, que 
Bauman analisa em seu livro Modernidade Líquida, através do tópico da emancipação. 
“‘Libertar-se’ significa literalmente libertar-se de algum tipo de grilhão que obstrui ou 
impede os movimentos, começar a sentir-se livre para se mover ou agir” (BAUMAN, 
2001, p 23). 

Aqui volta-se novamente à discussão proposta por Judith Butler entre o sexo e o 
gênero, sendo este construído historicamente e o sexo sendo coisa natural, biológica. 
Butler aponta para o fato de que a mulher não é necessariamente fêmea (RODRIGUES, 
2005). 
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De acordo com Goulart (2003), é preciso desmanchar princípios, postulados, 
cânones inseridos na sociedade durante muitos anos. O princípio de que a mulher não 
tem vez nem voz na sociedade, apregoado pelo machismo ao longo de séculos, cai por 
terra quando se começa a perceber a atuação da mulher hoje frente à sociedade.  

Elas atuam em funções predominantemente masculinas, como é o caso do cargo 
público de presidente, de chefe de uma empresa, de líder de trabalhadores braçais, 
entre outros. Com Branca de Neve não foi diferente. Ela passou de passiva a agente. 
 

[...] é preciso admitir que a desconstrução visa a questionar a estrutura 
interna dos textos, com a finalidade de pôr a descoberto aquilo que os 
sintomas dos enunciados acobertam. Essa estrutura deixa de ser, na 
sua superfície, uma espécie de voz monolítica que quer fazer a 
expressão da verdade, algo definitivo e irrefutável que sufoca 
inúmeras outras vozes que são impedidas de ecoar (GOULART, 2003, 
p. 10). 

 
Assim, a imagem da mulher é desconstruída e posta como uma voz a se levantar 

entre os marginalizados, equiparando-se à figura masculina pela sua altivez e tomada 
de ações, assim como sua participação social e familiar. 

Quando a princesa começou a sobressair ante os problemas que surgiram, se 
tornou uma fala falante, como afirma Caldin (2006). Branca de Neve passou a escrever 
sua própria história, foi capaz de lutar por seus objetivos, dar voz à plebe, lutar pelos 
indefesos. Vê-se aqui, mais uma vez, o conceito de mulher sendo invertido. Geralmente, 
o homem é quem tinha esse papel de ser o salvador. 
 
O CONTO DE FADAS BRANCA DE NEVE 
 

Branca de Neve e os sete anões é um conto tradicional, criado pelos Irmãos 
Grimm, compilado das histórias contadas pelo povo. Desde que foi criado, ele já passou 
por várias releituras. As pessoas mudam elementos da trama cada vez que reconta a 
estória. 

Segundo Bettelheim (2007), existem várias versões para o conto, que começa 
com a rainha, mãe de Branca de Neve, quando grávida, ao coser olhando para a neve 
teve o dedo picado por uma agulha e três gotas de sangue caíram na neve. Ao ver o 
vermelho na neve, que ficou lindo, desejou ter uma filha que fosse branca como a neve, 
rosada como o sangue e de cabelos negros como a janela de madeira. 

Pouco depois ela teve uma filha e deu-lhe o nome de Branca de Neve. A mãe 
morreu quando a filha nasceu, ficando então sob os cuidados do pai e da madrasta, que 
um dia se sentiu ameaçada pela princesa e começou a sentir ciúmes dela. A beleza de 
Branca de Neve ofuscava a da madrasta, daí a razão pela qual a rainha má queria dar um 
fim à jovem princesa. Tanto tentou que conseguiu.  

Na história original, a princesa morre depois de comer a maçã envenenada 
oferecida pela rainha má disfarçada de velhinha.Nas demais versões do conto, Branca 
de Neve não morre, apenas adormece, e acorda quando da chegada de um príncipe, 
que a beija e se apaixona por ela. 

Durante a trama, a rainha busca a opinião de um espelho mágico, que lhe diz da 
beleza da princesa. A rainha, não se contentando por não ser a mais bela, ordena a um 
caçador que mate Branca de Neve. 
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Como afirma Bettelheim (2007, p. 281): 
 

O consultar o espelho o espelho quanto a seu valor - i.e., a beleza - 
repete o tema antigo de Narciso, que amava apenas a si próprio, a tal 
ponto que acabou tragado por seu amor a si. O genitor narcisista é 
aquele que se sentem mais ameaçado pelo crescimento de seu filho, 
pois isso significa que ele, genitor, deve estar envelhecendo. Enquanto 
a criança é totalmente dependente, ela como que continua sendo 
parte do genitor; não ameaça o narcisismo deste. Mas quando começa 
a amadurecer e buscar a independência, passa a ser vista como uma 
ameaça, como sucede com a rainha em “Branca de Neve”. 

 
Alguns elementos são importantes para ressaltarem aspectos da fragilidade do 

ser humano no conto, como o espelho, a maçã, a fita de cetim, entre outros.  O espelho 
traz à tona a discussão sobre o narcisismo, a vaidade que o ser humano tem e, em muitos 
casos, dá a vida por ela. Na mitologia grega, Narciso era um jovem que se julgava muito 
bonito. Até que um dia sentou na beira de um lago e viu sua imagem refletida nas águas, 
como num espelho. Achou-se tão lindo que morreu ali, admirando-se da própria beleza. 
Foi a vaidade que o fez ficar parado, imóvel, chegando ao ponto de morrer por amor a 
si próprio. 

Já a maçã simboliza o amor e o pecado, o sexo, segundo Bettelheim (2007). É 
considerada a fruta do pecado, que fez Eva ser expulsa do paraíso, juntamente com 
Adão. É a simbologia da divisão entre a infância e a adolescência, quando o ser humano 
começa o processo de amadurecimento não vendo mais o mundo com os mesmos 
olhos. 
 

Para vencer as suspeitas de Branca de Neve, a rainha divide a maçã no 
meio, comendo a parte branca, enquanto Branca de Neve aceita a 
metade vermelha, "envenenada". Repetidamente falamos da 
natureza dupla de Branca de Neve: era branca como a neve, e 
vermelha como o sangue - isto é, tinha tanto aspectos assexuais como 
eróticos. Quando come a parte vermelha (erótica) da maçã termina 
sua “inocência”. Os anões, companheiros de sua latência, não podem 
mais ressuscitá-la; Branca de Neve fez sua escolha, tão necessária 
quanto fatídica. O vermelho da maçã evoca associações sexuais, como 
as três gotas de sangue que precederam o nascimento de Branca de 
Neve, e também a menstruação, um acontecimento que marca o 
começo da maturidade sexual (BETTELHEIM, 2007, p. 293). 

 
Ao comer a maçã vermelha, Branca de Neve passou para outra fase da vida. Para 

simbolizar uma nova vida, surge um príncipe para ajudá-la a atravessar a passagem vital 
do ser humano. Mas é preciso estar preparado, embora se leve tempo a preparação 
para crescer e amadurecer. 
 
O FILME ESPELHO, ESPELHO MEU 
 

O filme Espelho, espelho meu foi lançado em abril de 2012, com roteiro de Marc 
Klein e direção de Tarsem Singh. Após a morte do rei, a rainha má assume o comando 
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do reino, explora os súditos para suprir os seus caprichos e ambições e aprisiona Branca 
de Neve no castelo.  

Aos dezoito anos, a princesa decide sair do castelo e conhecer como vive o seu 
povo. Ao descobrir que o povo vive sob a opressão da rainha, Branca de Neve começa a 
questionar a autoridade da madrasta, causando a fúria e perseguição da rainha que 
manda matá-la para acabar com seus problemas narcisistas.  

Branca de Neve consegue fugir, encontra na floresta o príncipe, que fora vítima 
de assalto, salva-o e depois foge, encontrando abrigo na casa dos sete anões que, apesar 
de serem ambiciosos e viverem na obscuridade e na marginalidade, a recebem e, 
posteriormente, a tornam líder do grupo.  

Branca de Neve aprende a lutar, e com sua coragem, sutileza e sagacidade 
enfrenta vários perigos, conseguindo libertar o seu povo da tirania da rainha e salvar o 
seu pai e o príncipe, que haviam se tornado escravos dos rituais de magia negra da 
madrasta cruel. Branca de Neve casa-se com o príncipe, derrota a rainha malvada e o 
povo do reino comemora feliz. 
 O filme dá uma nova roupagem ao conto escrito pelos irmãos Grimm e apresenta 
novos paradigmas para as personagens do conto. Branca de Neve ganha um espírito 
ousado, ativo, solidário e de liderança. A personagem clássica é desconstruída, e em seu 
lugar surge uma Branca de Neve capaz de encarar perigos, de enfrentar obstáculos 
corajosamente e de lutar pelos seus ideais e pelos ideais do povo do seu reino. 

Outra nova característica evidente do filme é a reafirmação da personalidade 
ambiciosa e maldosa da madrasta de Branca de Neve, que se mostra impiedosa, 
exploradora, sem compaixão pelo próximo e capaz de se utilizar até de rituais de magia 
negra para conseguir o que quer. Junte-se a isso o fato de a rainha se interessar pelo 
príncipe e querer se casar com ele para resolver seus problemas financeiros. 

Os anões passam de seres bonzinhos e inofensivos a ladrões ambiciosos e 
impiedosos quando o assunto é dinheiro. Utiliza-se de máscaras e pernas-de-pau para 
ficarem mais altos e com mais credibilidade para assaltar as carruagens reais.  

O príncipe entra na história logo no início e deixa de ser um homem admirável, 
cheio de virtudes e coragem inquestionável e é apresentado com um toque de humor, 
certa bobice, fraqueza, e o mito insuperável do herói capaz de salvar a donzela do perigo 
se esfacela, em detrimento da coragem e ousadia da personagem Branca de Neve, que 
ganha destaque e se torna a verdadeira heroína da história. 

É válido ressaltar que a simbologia da maçã, fruto do pecado, da tentação e da 
morte, expressa no conto clássico, dá destaque à simbologia da adaga do pai de Branca 
de Neve. A adaga está presente nas lutas que a personagem tem que enfrentar para 
salvar o príncipe e os anões, na libertação de um ritual de magia negra que aprisiona o 
pai e também no desfecho da história, quando Branca de Neve se utiliza do instrumento 
herdado do pai para cortar a maçã presenteada pela rainha má e para oferecer o pedaço 
cortado de volta, se referindo a valores arraigados na cultura da humanidade – “os mais 
velhos primeiro”. A adaga surge como o símbolo da mudança de postura da princesa, 
representando a coragem, a força herdada da figura masculina através do objeto que 
representa a figura do pai. 

O renascimento do pai de Branca de Neve também é outro destaque importante, 
porque não é mais a morte o destino ocasionado pelo casamento do rei com uma 
mulher vil e cruel, a morte é substituída pela libertação do homem de um ritual de magia 
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negra premeditado pela figura feminina da madrasta malvada, em que a salvadora, mais 
uma vez, é Branca de Neve.  

A princesa da obra cinematográfica, assim como na literatura, continua 
necessitando de um caçador para protegê-la. Porém, com relação aos anões, ela não 
precisa deles para sobreviver e ser protegida. Pelo contrário, ela se une a eles para lutar 
e, ainda por cima, persuade-os a não roubar, já que eles eram ladrões, a não ser para 
dar tudo aos pobres. 

Isso mostra a desconstrução daquele tipo de mulher que está sempre esperando 
alguém para ajudá-la. Ela mesma tem forças e atitude para fazer isso, pois se percebe 
como mulher atuante na sociedade em que vive e, no filme, dela dependem os mais 
pobres. 

Embora o conto clássico e o filme trabalhem enredos semelhantes, há grandes 
diferenças entre eles. Afora o fato de a história se passar no tempo dos reis, de Branca 
de Neve ser uma princesa que vive à mercê da rainha má, que é sua madrasta, o filme 
difere da história clássica por alguns elementos, como o fato de os anões serem ladrões 
e usarem pernas-de-pau para atacar as pessoas que passam pela floresta. 

Abaixo, uma comparação entre o conto clássico Branca de Neve e o filme 
Espelho, espelho meu. 
 

Conto de fadas Branca de Neve Filme Espelho, espelho meu 

Narrador em 3ª pessoa, observador Narrador em 1ª pessoa, cuja trama é 
contada pela madrasta má 

A rainha conversa com o espelho no 
quarto 

A rainha atravessa o espelho 

Os elementos que expressam magia são o 
espelho, o veneno do pente e da maçã 

Os elementos que expressam magia 
negra são as marionetes controladas pela 
imagem do espelho mágico, a poção que 
transforma as ações do príncipe e na 
transformação do rei em um monstro 

Os anões são trabalhadores Os anões são ladrões  

Branca de Neve vive presa no castelo Branca de Neve sai para conhecer o reino 

Branca de Neve é frágil Branca de Neve é guerreira 

O príncipe surge depois que a princesa 
está desacordada, depois de comer a 
maçã envenenada 

Surge um príncipe atrapalhado que se 
apaixona pela princesa 

Branca de Neve não pega em arma A princesa aprende a lutar com espada 

Não há um objeto que tenha uma 
simbologia de luta 

A adaga herdada do pai apresenta a 
simbologia de luta e força de Branca de 
Neve 

Branca de Neve foge para não ser morta pela 
rainha 

A princesa salva o povo da tirania da rainha 

O pai de Branca de Neve morre A rainha transforma o pai de Branca de Neve 
em um monstro e ele é libertado da magia no 
desfecho da história 

A história se passa em um castelo e na 
floresta, para onde Branca de Neve foge para 
não ser morta pela rainha 

A cidade também é incluída na história, sendo 
o elemento que desperta a princesa para a 
tirania da rainha, pois o povo passa fome para 
manter os gostos da rainha má 
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Em nenhum momento a história mostra 
comicidade, pelo contrário, é uma história 
tensa 

O filme parte para um viés cômico, caricata 
das personagens, principalmente do príncipe, 
da rainha e dos súditos 

Branca de Neve aceita a maçã envenenada e 
entra em sono profundo 

A rainha má, disfarçada, oferece a maçã à 
princesa, que a devolve 

Branca de Neve não se casa A história termina com o casamento do 
príncipe com Branca de Neve 

Personagem plana, não há mudança de 
atitudes na história 

 

Personagem redonda, surpreendendo o leitor 
por causa de sua complexidade, que esperava 
uma mulher passiva, subserviente 

 

 
ARTE LITERÁRIA E SÉTIMA ARTE 
 

Não é de hoje que o cinema se mistura à sétima arte. Se o cinema imita a vida, 
também imita a escrita, ou vice-versa, já que essa é um recorte do ato de viver. É pela 
escrita que o homem se expõe, se entrega e se deixa ler, abrindo suas entranhas para 
deixar escapar um fio de pensamento.  

O cinema, como arte que também tem o objetivo de traduzir os sentimentos do 
ser humano, aproveita a escrita para retransformar o que já foi transformado pela 
escrita, ou seja, há uma hibridização da linguagem, como afirma Cunha (2009). Para a 
autora, a literatura infantil e juvenil transformou-se, assim como a literatura para 
adultos. É o caso do filme Espelho, Espelho meu, baseado em uma história para crianças, 
como era Branca de Neve. 
 

No decorrer dos tempos, a Literatura Infantil e Juvenil, assim como a 
Literatura para adultos, transformou-se. Hoje, por exemplo, assistimos 
a manobras performáticas da escrita, fazendo dos poemas verdadeiras 
arquiteturas gráficas e, na prosa, à linearidade dar vez à 
simultaneidade de fatos e visões; observamos fender-se a barreira 
entre o real e o fictício no criar de uma nova realidade nos interstícios 
da palavra (CUNHA, 2009, p. 103). 

 
De acordo com Domingos (2007), no Brasil, já nas décadas de 1960 e 1970, 

aconteceram adaptações cinematográficas brasileiras de obras literárias, porém elas 
não tiveram muito destaque, pois o mercado voltou para as pornochanchadas. 

Segundo Augusto apud Domingos (2007), a partir de 1908, foi produzido o filme 
Nhô Anastáciochegou de viagem, do escritor Júlio Ferraz. Depois disso, houve um 
declínio desse tipo de produção, voltando a ter destaque novamente em 1995, com o 
filme Carlota Joaquina. 

A esse respeito, Cardoso (2011) afirma que as artes não se excluem, pelo 
contrário, se complementam. A literatura e o cinema formam uma dupla cuja 
complementação se dará através da leitura da obra e do filme.  
 

Já que literatura e cinema se aproximam naturalmente no processo de 
fruição, podem também aproximar-se do estudo, no ensino e na 
pesquisa. Portanto, contrapor dialogicamente duas linguagens 
artísticas pode proporcionar o aprimoramento da sensibilidade 
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estética e ampliar consideravelmente as dimensões da leitura 
(CARDOSO, 2011, p. 3). 

 
Algumas vezes, é feita uma releitura do que havia sido escrito, conferindo-lhe 

novas roupagens, novos paradigmas expressos, principalmente na postura das 
personagens. 

O filme Espelho, espelho meu, objeto deste trabalho, é uma releitura da obra dos 
Irmãos Grimm Branca de Neve, cuja trama se passa em um reino distante, onde uma 
princesa foi perseguida por sua madrasta vaidosa e desejosa por conquistar o reino, 
sendo capaz de qualquer coisa para tomar o poder. 
 Porém, a trama da obra cinematográfica em questão difere da obra literária por 
apresentar personagens não existentes no original e novos espaços de ação, como um 
mundo imaginário para onde vai a madrasta quando quer conversar com o espelho, 
isolando-se no quarto. 

Além disso, eleva a mulher a outra condição, a de ser ativo, que age para mudar 
seu destino, como afirma Caldin (2006, p. 294): “Pode-se mesmo dizer que os contos de 
fadas são feministas, pois abriram espaço para as mulheres comunicarem suas ideias, 
apresentarem personagens femininas corajosas, atuantes e com poder decisório”. 

Marques (2010, não paginado) aponta para um elemento importante na análise 
de obra literária e também a fílmica: a fabulação. Ela diz que “a fabulação funciona como 
máquina plugada no ambiente social, político, institucional, material”. Desse modo, 
Branca de Neve passa a ser uma personagem em fabulação, pois mudou sua postura 
ideológica.  
 

As personagens em fabulação se organizam de forma sociopolítica e 
levam-nos à construção de um povo por vir. Este povo por vir funciona 
como um coletivo que, inexistente, é criado como integrante de uma 
sociedade que não existe e que, no entanto, vibra, está lá (MARQUES, 
2010, não paginado). 

 
A literatura não é estática, não está parada no tempo. Está aberta a novas 

interpretações, como ocorre no filme Espelho, espelho meu. A obra se transforma 
conforme os leitores, os espectadores, como afirma Cardoso (2011, p. 2): 
 

Como podemos, pois, ler a Literatura na contemporaneidade sem 
refletir sobre a preponderância e abrangência da cultura da imagem? 
[...] Há que se levar em consideração, entre outros importantes pontos 
de convergência entre a palavra e a imagem, a figura do receptor.  

 
A figura do receptor é muito importante para a compreensão do texto e para a 

releitura. É ele que vai produzir um novo significado a partir da leitura que se faz. Tal 
sentido atribuído pelo leitor se dá pelo seu repertório cultural, que acaba contribuindo 
para que ele dê um novo significado ao já existente.  

A arte literária dialoga com outros textos, como por exemplo, uma imagem, um 
filme, um som, ou qualquer outro meio. E é essa mescla de elementos que vai trazer 
novo sentido à obra. 
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Com sua linguagem híbrida, o cinema transforma o discurso – no caso, 
a obra literária – em imagens, som, movimento, luzes, e essa nova 
obra, independente, desvinculada do texto de origem, mas sem perdê-
lo de vista, ganha autonomia e novos sentidos. Extrapolando a nossa 
capacidade de assimilação e apreensão, na contemporaneidade, as 
imagens, veiculadas pelos mais diversos meios de expressão, 
ganharam uma inegável preponderância, tomando o receptor de 
chofre, provocando um atordoamento, deixando-nos sem norte 
(CARDOSO, 2011, p. 3). 

 
Portanto, pode-se perceber que as artes se misturam, associam-se para dar um 

novo sentido ao já produzido. As linguagens híbridas apresentadas pelo cinema podem 
ter uma relação muito próxima até com a ideia que se pretendeu passar pelo autor da 
obra literária. 
 
A IMAGEM DO ESPELHO X IMAGEM REAL 
 

Tanto o filme Espelho, espelho meu quanto o conto de fadas Branca de Neve 
estão carregados de símbolos. Objetos, ações, sentimentos exercem seu papel como 
elementos do processo de transfiguração do real em imagem poética, como afirma 
Coelho (2012): “A linguagem simbólica é, pois, a mediadora entre o espaço imaginário 
(do inconsciente, do Mistério, do Enigma...) e o espaço real em que a nossa vida se 
cumpre”. 

Os símbolos têm muita importância para a compreensão da história. A 
simbologia presente no filme mostra a força de Branca de Neve para a superação de 
problemas e os questionamentos universais, como o medo, o amor, o sofrimento etc. 

Pode-se tomar como exemplo de símbolo o espelho, os anões, a rainha e a adaga, 
a maçã, entre outros, presentes tanto no filme quanto na obra literária. A adaga 
representa o poder, já que ela pode tirar a vida de alguém. Quem a tem se torna tão 
poderoso que decide quem vive e quem morre. 

Branca de Neve teve sua vida nas mãos do empregado leal da rainha. No filme, 
esse empregado era mais um bobo da corte que um bravo caçador pois a adaga era o 
símbolo da vida e da morte. Em um determinado momento, o caçador decide não matar 
a jovem princesa, que foge para a floresta e escapa da fúria da rainha má. 

O espelho, outro símbolo tanto do filme quanto da obra, representa a verdadeira 
alma do ser humano. É ele que apresenta a realidade tal qual ela é. A rainha má nunca 
foi bela. Não por ter uma aparência espantosa, mas por seu coração não ter os encantos 
da bondade, da humildade, da piedade que havia na jovem princesa. 

A rainha era narcisista, tinha desejo de ser a mulher mais encantadora do reino. 
“O narcisismo da madrasta é demonstrado pela busca de confirmação de sua beleza 
junto ao espelho mágico muito antes de que a beleza de Branca de Neve eclipse a sua” 
(BETTELHEIM, 2007, p. 280-281). 

A imagem do espelho mostra alguém que não é o que é. Olhar-se no espelho é 
buscar outro ser que não está presente no real, mas no imaginário, levando o espectador 
a perceber-se como um produto fruto do desejo de ser o que não é. 

Outros elementos compõem a simbologia do espelho. Os sete anões, por 
exemplo, na obra dos Irmãos Grimm, são pessoas trabalhadoras, prestativas, que 
representam os sete dias da semana, sugerindo que todos os dias devem ser de 
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trabalho. Mesmo na obra fílmica, os anões, embora sejam ladrões, têm como ofício 
atacar, disfarçados de gigantes, as pessoas que passam pela floresta. 

A rainha representa tanto no filme quanto na obra a genitora que cerceia o 
desenvolvimento da filha. Enquanto ela é criança, tudo ocorre sem problemas, mas 
depois que ela cresce e se torna adolescente, a rainha começa a se sentir ameaçada. E 
então tenta dar um fim à vida da jovem princesa. 

A maçã, elemento muito importante na história, representa o amor e o sexo. A 
maçã, em praticamente todos os textos, tem sempre uma ligação com o perigoso e com 
o surgimento de um importante momento na vida do ser humano: a paixão e o amor. 
 

Uma maçã, dada a Afrodite, a deusa do amor, mostrando ser ela 
preferida a deusas castas, levou à Guerra de Troia. Foi com a maçã 
bíblica que o homem foi seduzido a renegar sua inocência para obter 
conhecimento e sexualidade. Embora tenha sido Eva quem foi tentada 
pela masculinidade do homem, tal como representada pela serpente, 
nem mesmo esta pôde fazer tudo sozinha – precisou da maçã, que na 
iconografia religiosa também simboliza o seio materno (BETTELHEIM, 
2007, p. 292).  

 

No fundo, mudam-se os elementos, mas a essência da história continua a 
mesma. Havia um espelho que mostrava o que a rainha não queria ver. E por isso seu 
mundo se fragmentou em mil pedaços quando descobriu que Branca de Neve era e 
continuaria sendo a mais bela de todas.A própria personagem Branca de Neve é uma 
simbologia. Ela não é exatamente a pessoa, mas uma representação da pessoa, como 
sugere Brait (1985, p. 12):  
 

Partindo da premissa de que a personagem é um habitante da 
realidade ficcional, de que a matéria de que é feita e o espaço que 
habita são diferentes da matéria e do espaço dos seres humanos, mas 
reconhecendo que essas duas realidades mantêm um íntimo 
relacionamento, cabe inicialmente perguntar:  

• De que forma o escritor, o criador da realidade ficcional passa da 
chamada realidade para esse outro universo capaz de sensibilizar 
o receptor? 

• Que tipo de manipulação requer esse processo capaz de 
reproduzir e inventar seres que se confundem, [...], com a 
complexidade e a força dos seres humanos? 

 

Com isso, compreende-se que não se está falando exatamente da pessoa, pois o 
próprio texto traz marcas da fala da personagem, quando opta por esse ou aquele tipo 
de narrador. A personagem é uma imitação do real, há uma semelhança entre ela e a 
pessoa, mas não são iguais. A personagem é construída a partir de suas características. 
O autor vai criando sua personagem de acordo com a necessidade. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante do que foi discutido neste trabalho, percebe-se que a mulher, com o 
tempo, deixou de ter a imagem de um ser frágil, que precisa de apoio e de alguém (um 
príncipe encantado) que a salve dos delírios do mal.  
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A personagem masculina, estereotipada como um ser belo, corajoso, muda de 
posição e passa a ser visto como alguém que vai agir juntamente com a princesa para, 
juntos, vencerem o mal. Isso acontece na obra fílmica Espelho, espelho meu, no qual o 
príncipe que surge não é tão corajoso como parece, mas que, ao agir com Branca de 
Neve, consegue salvar o reino e, enfim, conquistar a mão da princesa. Além disso, ajuda 
a salvar o rei, que estava aprisionado pela madrasta má. 

A obra fílmica apresenta símbolos que são modificados e ganham novos 
significados, com relação à obra literária. A maçã, a adaga, os anões, a forma de agir das 
personagens difere do texto original, mas quer expressar a mesma mensagem, a de que 
é preciso agir em conjunto para conquistar os objetivos. 

A (des)construção da imagem clássica da personagem Branca de Neve reflete a 
evidente quebra de alguns paradigmas e dogmas construídos ao longo da história, como 
a questão da fragilidade e a dependência da mulher ao homem. A modernidade, 
entrelaçada à sociedade, está o tempo todo expressa na forma de agir e pensar das 
pessoas, este fato repercute não só na realidade social, mas também na ficção do 
cinema, na arte, na literatura e nas representações culturais como um todo. Como 
afirma Cardoso (2011, p. 8), as imagens podem contribuir para a compreensão da 
realidade:  
 

O cinema reflexivamente pode veicular ou propor um processo 
ideológico, pode enveredar para o filosófico ou para o poético. [...] 
enquanto a literatura lida com recursos imagéticos subjetivos, [...] o 
cinema, no seu imediatismo que lhe é peculiar, traduz essas palavras 
em imagens. 

 
As releituras dos contos clássicos têm também o intuito de mostrar uma nova 

sociedade vigente, de levar o receptor a refletir sobre as constantes mudanças que 
implicam nas estruturas familiares, no trabalho e nos relacionamentos humanos. E que 
a busca por uma emancipação, por uma nova identidade feminina, verdadeiramente 
reconhecida, continua em constante evolução e legitimidade. 

Os autores que baseiam este trabalho mostram que a literatura e o cinema 
podem, sim, atuar em conjunto para uma busca de compreensão mais apurada dos 
processos sociais, como é o caso da mudança de paradigmas. Embora o filme seja 
produzido a partir da obra literária, são duas obras distintas tanto com relação aos 
aspectos autorais como aos meios empregados (CARDOSO, 2011). 

A imagem clássica de Branca de Neve é desconstruída a partir de elementos os 
quais Goulart (2003), baseado em Derrida, elenca, como logocentrismo, que são os 
conceitos estabelecidos em categorias opositivas; a presença, quando diz que esta 
estaria ligada não àquestão física de estar ou não estar, mas à identidade; e o 
fonocentrismo, que indica que a fala contribui para perpetuar os conceitos. 

Portanto, é através das personagens e da própria fala nas obras que as imagens 
se mantêm para estabelecer hierarquias e assim perpetuar o status quo. A imagem 
clássica de Branca de Neve foi construída ao longo do tempo por meio de falas 
preconceituosas, que afirmavam que à mulher cabia um papel subalterno. Hoje, vê-se 
que seu papel é muito mais de um ser ativo do que o de um passivo, que apenas cumpre 
o que lhe é destinado passando a questionar e modificar o mundo à sua volta ajudando 
inclusive os homens nessa transformação. 
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EMERGÊNCIA E EVOLUÇÃO DAS TICs: novas formas de ensinar e aprender 
 

Januária Abreu da Silva Mesquita Rebouças18 
Dulcimaria Portocarrero Pinheiro19 

 
RESUMO: A globalização - alavancada pela Revolução Industrial - impactou, de forma 
significativa, a natureza do mercado de trabalho, os modos de produção e a configuração 
das relações econômicas e socioculturais tornando-as mais amplas. Impôs à economia 
mundial a busca por setores que fossem mais produtivos e menos onerosos, o que gerou 
a necessidade de inovações tecnológicas - como, por exemplo, meios de comunicação a 
distância - mais eficientes e que possibilitassem trocas interativas em escala global. No 
espaço escolar não foi diferente. A globalização também provocou nos educadores a 
necessidade de realizarem mudanças em suas práticas de ensino formal trazendo-lhes, 
assim, um novo significado para o trabalho docente. Neste sentido, o artigo traz uma 
revisão da literatura e uma breve discussão - a partir de autores como Braga (2013), 
Coscarelli (2007), Sancho (2006), Hernández (2006) entre outros - acerca das alterações 
nas práticas sociais e de ensino resultantes da emergência e evolução das Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TICs). Assim, a pesquisa visa discutir sobre algumas 
metodologias factíveis para um trabalho pedagógico exitoso - de natureza 
interdisciplinar - por meio do uso dos gêneros e ambientes digitais para a formação 
crítica dos educandos e o desenvolvimento da autonomia do aprendiz para a busca de 
informações, trocas comunicativas e negociações presentes no processo de construção 
coletiva do conhecimento. Desta forma, concluímos que a inserção das TICs no trabalho 
docente apresenta grande potencial de facilitar e/ou suprir as necessidades comuns do 
processo de ensino-aprendizagem, revelando inúmeras vantagens tanto para o professor 
quanto para o aluno e toda a comunidade escolar. Todavia, cabe ao professor ter para si 
- de forma muito clara - o objetivo da atividade elaborada. Ainda, é papel deste 
profissional mediar os educandos durante a realização da atividade proposta à turma e 
durante todos os processos de aprendizagem que incluem as TICs. Ou seja, é preciso que 
o educador estimule o desenvolvimento dos alunos e gerencie a construção coletiva do 
conhecimento por meio de uma postura sempre disponível e apoiadora dos educandos. 
Caso contrário, a mera inserção das TICs no cotidiano escolar não representará nem trará 
avanços na qualidade do ensino e da aprendizagem acadêmica do alunado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: TICs. Ensino. Aprendizagem. Metodologias. Mediação. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A globalização - alavancada pela Revolução Industrial - impactou, de forma 
significativa, a natureza do mercado de trabalho, os modos de produção e a configuração 
das relações econômicas e socioculturais tornando-as mais amplas. 
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19  Mestre em Gestão e Avaliação da Educação Pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora 
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Também impôs à economia mundial a busca por setores que fossem mais 
produtivos e menos onerosos. Isso gerou a necessidade de inovações tecnológicas - 
como, por exemplo, meios de comunicação a distância - mais eficientes e que 
possibilitassem trocas interativas em escala global eliminando, assim, as barreiras de 
espaço e de tempo modificando, consequentemente, os modos de comunicação. 

Estas mudanças gestaram também a sociedade da informação em que o “capital 
de troca” dos indivíduos é ter o domínio da informação, as quais seguem um ritmo de 
evolução muito acelerado. Diferente de tempos atrás - em que se recorria às bibliotecas, 
enciclopédias e almanaques - hoje, temos acesso a um volume grande de informações, 
em geral, de modo muito rápido e imediato. 

Seguindo uma antiga e previsível lógica evolutiva de tentativas de países 
industrializados - para superarem as distâncias geográficas e de tempo -, as Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TICs) foram criadas. Aqui, cabe esclarecermos que estas 
correspondem a todos os recursos que possibilitam aos sujeitos conexão com a 
internet20 como, por exemplo, smartfones, tablets, notebooks, smarts tvs21 etc. Deste 
modo, a internet foi criada como ferramenta para garantir a preservação das 
informações vistas como importantes para a sociedade e como alternativa para registro 
e transmissão da cultura entre gerações. Além disso, a rede telemática surgiu como um 
espaço para interações sociais de diversos tipos e como fonte de informações para a 
construção de novos conhecimentos por parte de seus usuários. 

Todavia, conforme destaca Braga (2013), o surgimento da internet não pode ser 
considerado como totalmente inovadora e como uma “revolução tecnológica”, sendo a 
escrita uma grande invenção humana. Em suas palavras: 

 
O homem sempre inventou ferramentas tecnológicas para o 
armazenamento de informações e para o incremento da comunicação 
social que foram modificando, ao longo do tempo, as estruturas das 
sociedades humanas. (BRAGA, 2013, p. 8) 

 
Assim, as formas de comunicação social foram aprimoradas e incrementadas, 

além de terem surgido novas formas de se aprender - sobretudo, acerca as práticas de 
letramento digitais - por meio de novas formas de interação e dos usos linguísticos - que 
são próprios dos ambientes virtuais. Ou seja, as capacidades sociocognitivas humanas 
também se desenvolveram para que os sujeitos pudessem acompanhar a nova etapa da 
evolução tecnológica. 

Neste sentido, no espaço escolar não foi diferente. Em seu bojo, a globalização 
também desenvolveu um novo perfil de aluno: com habilidades leitoras e produtoras 
mais desenvolvidas. Consequentemente, provocou nos educadores a necessidade de 
realizarem mudanças em suas práticas de ensino formal trazendo-lhes, assim, um novo 
significado para o trabalho docente para terem condições de acompanharem esta nova 
realidade. Em outras palavras, a escola - espaço privilegiado para construção 
sistematizada da cultura - passou a ter também o papel de desenvolver nos educandos 
habilidades para usar a tecnologia de forma produtiva e intencional. 

                                                           
20  Também chamada de rede telemática, rede de computadores interligados entre si, mundo 
digital, Web 2.0 - nomes que usaremos no texto como sinônimos. 
21  Viabilizam a realização de inúmeras atividades como: acesso a redes sociais, vídeos e filmes on-
line, jogos, envio de e-mail, pesquisas etc. 
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Além deste novo desafio, a emergência e evolução das TICs trouxeram para a 
escola recursos digitais aplicáveis na educação e novas possibilidades e caminhos para 
se ensinar como, por exemplo, os ambientes digitais - os quais serão discutidos mais 
adiantes -, a fim de se intensificar a participação dos alunos nas mais diversas práticas 
sociais para que realizem com eficiência trocas de informações, construam novos 
conhecimentos e se apropriem ainda mais da cultura. Isto porque, o mundo digital 
possibilita aos indivíduos - que dele fazem uso - produzirem enunciados: multimodais22 
(apresentam várias linguagens como escrita, sonora ou imagética) e hipertextuais (com 
links que levam o leitor a outros textos relacionados com o de primeiro acesso 
permitindo, assim, opções de navegação). 

Ainda acerca da internet, não podemos deixar de considerarmos que, como 
qualquer tecnologia, a internet apresenta duas vias: uma benéfica e outra maléfica. Isto 
está relacionado ao uso que se faz dela. O aspecto benéfico da rede de computadores 
interligados entre si é de que pode servir como um instrumento para disseminar e 
homogeneizar a cultura entre os indivíduos. Todavia, seu lado oposto é de que pode 
também corresponder a um veículo de alienação, exclusão social e econômica para os 
sujeitos que - por motivos econômicos, principalmente - não têm acesso e/ou não 
dominam a tecnologia. Sobre isto, Freire (1997, p. 68) defende que: 

 
Nunca, talvez, a frase quase feita - exercer controle sobre a tecnologia 
e pô-la a serviço dos seres humanos - teve tanta urgência de virar fato 
quanto hoje, em defesa da liberdade mesma, sem a qual o sonho da 
democracia se esvai. 

 
Na realidade, a internet nos apresentou um novo quadro social em que: as 

classes sociais passaram a ter novas divisões e categorizações; professores que se 
identificam com as TICS, mas, também aqueles que não se reconhecem como usuários 
dos ambientes virtuais. Todavia, esta realidade precisa mudar, visto que, ao contrário de 
alguns docentes, em geral, temos alunos amplamente familiarizados com a rede de 
computadores. Infelizmente, são indivíduos que, também de modo geral, possuem 
baixos níveis de desenvolvimento de criticidade para usufruírem de tais recursos - 
habilidade imprescindível para que o sujeito consiga construir novos conhecimentos, a 
partir das informações acessadas por meio do ambiente virtual. Sobre este aspecto, 
Moran (2013, p. 2) enfatiza que a escola: 

 
Não basta tentar remendos com as atuais tecnologias. Temos quer 
fazer muitas coisas diferentemente. É hora de mudar de verdade e vale 
a pena fazê-lo logo, chamando os que estão dispostos, incentivando-
os de todas as formas - entre elas a financeira - dando tempo para que 
as experiências se consolidem e avaliando com equilíbrio o que está 
dando certo. Precisamos trocar experiências, propostas, resultados. 

 
Neste sentido, esta é a função da escola diante da evolução das TICs: ensinar os 

educandos a transformarem informação em conhecimento e em aprendizagem 
significativa. Isto porque, em virtude da realidade atual e das práticas de letramento 
digitais vigentes, não se admite mais uma educação que não faz uso produtivo dos 

                                                           
22  Também chamados de multissemióticos e híbridos. 
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recursos tecnológicos. Ou seja, a escola precisa dar uma nova dinâmica às práticas 
desenvolvidas em sala de aula. 

Além destes elementos que correspondem a dificuldades a serem superadas, os 
professores também enfrentam problemas como: escolas com laboratórios de 
informática com condições precárias e infraestrutura inferior à demanda; número 
reduzido de recursos digitais e incompatíveis com o número de alunos e professores. Ou 
seja, a temática em questão é muito rica e possibilita um leque de questões que são 
muito pertinentes e que precisam ser discutidas. 

Sem a pretensão de esgotarmos tais reflexões, o artigo traz uma revisão da 
literatura e uma breve discussão - a partir de autores como Braga (2013), Coscarelli 
(2007), Sancho (2006) e Hernández (2006), entre outros - acerca das alterações nas 
práticas sociais e de ensino resultantes da emergência e evolução das TICs. 

Assim, a pesquisa visa discutir sobre algumas metodologias factíveis para um 
trabalho pedagógico exitoso - de natureza interdisciplinar - por meio do uso dos gêneros 
e ambientes digitais para a formação crítica dos educandos e o desenvolvimento da 
autonomia do aprendiz para a busca de informações, trocas comunicativas e 
negociações presentes no processo de construção coletiva do conhecimento. 

Portanto, além desta parte introdutória, o artigo divide-se em mais duas seções: 
uma que discute as razões para o professor estar atento à realidade atual: emergência e 
evolução das TICs e; a última que traz sugestões de práticas metodológicas e 
possibilidades de um trabalho pedagógico sala de aula que inclui as TICs. 

 
INCLUSÃO DOS RECURSOS DIGITAIS NAS PRÁTICAS ESCOLARES: RAZÕES PARA O 
PROFESSOR PREOCUPAR-SE COM ESTA PERSPECTIVA DE ENSINO 
 

Dando prosseguimento à discussão, a seção tem como escopo trazer uma breve 
reflexão acerca de alguns motivos que justificam o uso dos recursos digitais disponíveis 
aos professores para serem inseridos em sua prática em sala de aula. 

Assim, em virtude das novas práticas de letramento decorrentes do surgimento 
da internet, a escola passa a ter um novo papel: formar indivíduos para as novas formas 
de comunicação reiterando práticas anteriores de letramento. 

Isto significa fomentar o desenvolvimento no aluno de esquemas 
interpretativos23 - necessários para a compreensão das diferentes informações 
imagéticas que encontrará em suas interações virtuais. Acerca desta observação, Rojo 
(2013, p. 7) destaca que “é preciso que a instituição escolar prepare a população para 
um funcionamento da sociedade cada vez mais digital e também para buscar no 
ciberespaço um lugar para se encontrar, de maneira crítica, com diferenças e identidades 
múltiplas”. 

Neste ponto, podemos levantar uma breve discussão acerca das vantagens que 
os professores dispõem ao incluírem as TICs nas práticas de letramentos institucionais. 
A primeira que podemos citar é acerca da oportunidade que o docente tem de ampliar 
seus recursos didáticos, sem se prender - única e exclusivamente - ao livro didático 

                                                           
23  Estes esquemas interpretativos correspondem a capacidades como, por exemplo: de abstração, 
de autonomia na busca do conhecimento, de comunicação eficiente, de pensamento lógico, 
sistematizado e crítico, de trabalho em equipe, entre outras. 
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adotado pela escola. Deste modo, a internet poderá servir como complemento24 e/ou 
suplemento25 e enriquecimento intelectual possibilitando, ao professor, mais autonomia 
em sua metodologia de ensino. 

Ao dispor do ambiente virtual como um recursos a mais, o professor passa a 
contar com um acervo digital de diferentes materiais e diversos subsídios pedagógicos - 
interativos e adequados com etapa e nível de ensino em que está lecionando. Assim, 
poderão compensar a carência de materiais e livros físicos que a escola, porventura, 
possa vir a ter no desenvolvimento das atividades propostas às suas turmas. Em virtude 
da diversidade de ferramentas digitais disponíveis, os alunos podem acessar o mesmo 
conteúdo. Porém, por meio de atividades que estejam de acordo com seu nível 
acadêmico para que sejam, de fato, desafiadoras e para que todos tenham - sempre - 
algo a aprender. Ou seja, os recursos digitais possibilitam ao professor customizar o 
ensino e ir de encontro às necessidades educacionais dos alunos avançando, assim, na 
qualidade do ensino que oferta. 

Para o aluno, a inserção das TICs na sala de aula proporciona-lhe protagonismo 
em seu processo de aprendizagem. Em virtude de ter, diante de si, múltiplos recursos 
semióticos (verbais, sonoros, gestuais) para construírem sentidos, conseguem 
apreender melhor conceitos abstratos complexos. Entendemos também que os recursos 
digitais possibilitam aos educandos criarem “personagens virtuais” como escudos que 
os protegem e que lhes possibilitam vivenciarem diferentes experiências sociais e 
linguísticas - o que contribui, significativamente, para a construção do conhecimento 
acadêmico deles. 

O uso das TICs na escola também traz a vantagem de tornar o cotidiano escolar 
mais proveitoso e interessante. Isso está relacionado ao fato de que instiga os 
professores a terem ações pedagógicas mais democráticas sem engessarem os 
conteúdos visto que, uma das maiores características do ambiente virtual é a licença de 
decisão - cedida ao usuário - para construção do conhecimento, a partir dos próprios 
interesses. Por fim, possibilita aos pares ajuda mútua e, sobretudo, cooperação. 

Acerca das vantagens do uso das TICs na escola, Braga (2013, p. 57) argumenta 
que: 

 
Independente da nossa avaliação sobre vantagens e desvantagens que 
esses novos recursos trazem, é fato que eles estão implantados nas 
práticas sociais. Cabe, portanto, aos educadores delinear caminhos 
que permitam a formação de indivíduos menos ingênuos e mais éticos, 
para que as possibilidades de circulação na rede sejam exploradas de 
forma individual socialmente construtiva. 

 
Neste contexto, consideramos de fundamental importância fazermos referência 

a um aspecto que o professor deve levar em consideração sempre que for usar as TICs 
como ferramentas de apoio para seu trabalho educativo, em sala de aula. Como 

                                                           
24  Sobretudo, para alunos com deficiência. Isso significa que as TICs também podem ser 
ferramentas de acessibilidade para indivíduos com necessidades educacionais especiais. Além disso, 
atendem a um dos princípios da inclusão escolar: equidade. Ou seja, a oferta de um ensino que considera 
as especificidades dos alunos: dificuldades e possibilidades, dando-lhes as oportunidades que precisam 
para superarem quaisquer barreiras para aquisição do conhecimento. 
25  Sobretudo, para alunos com superdotação ou altas habilidades. Porém, beneficiando a toda a 
classe. 
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qualquer outro momento intencional de construção do saber sistematizado, é 
indispensável que o professor atue como mediador entre os alunos e a cultura. É preciso 
que o professor assuma o papel de intervencionista, durante todo o processo coletivo 
de produção do conhecimento por meio das atividades de ensino que propõe à turma. 

Aqui, destacamos que intervir significa instigar a participação de todos - para que 
deem saltos qualitativos no que se refere às formas de compreensão e construção de 
sentidos - provocando discussões, a partir de perspectivas diferentes. Corresponde 
também a problematizar ideias comuns entre os alunos acerca de determinado assunto. 
Nesse contexto, trazemos a ideia de Aguiar (2000, p. 132) quando defende que: 

 
A linguagem é, portanto, instrumento fundamental no processo de 
mediação das relações sociais, por meio do qual o homem se 
individualiza, humaniza-se, apreende e materializa o mundo das 
significações que é construído no processo social e histórico. 

 
O uso dos ambientes virtuais no processo de ensino-aprendizagem pode ser 

muito proveitoso. Mas, para que isto seja assegurado, é necessário que o docente 
intervenha em cada etapa, visto tratar-se de um espaço em que o volume de 
informações é intenso e, ainda, oferecer inúmeras possibilidades de navegação para que 
o aluno se disperse e migre para outras atividades como, por exemplo, jogos e redes 
sociais. Sendo assim, o professor tem a tarefa de manter o aluno motivado durante todo 
o tempo de desenvolvimento da atividade proposta à turma. 

Assim, de toda a discussão apresentada, consideramos que há um aspecto que 
deve ser visto como muito importante. Este se refere à ideia de que o processo de ensino 
aprendizagem desenvolvido em ambientes digitais sustenta-se no tripé: ferramenta 
selecionada, objetivo traçado pelo professor e mediação pedagógica. Significa dizermos 
que, ao optar por um determinado recurso digital, é necessário que o professor 
estabeleça coerência com a meta pedagógica e a intencionalidade traçada para a 
atividade proposta à turma. Esse alinhamento entre ferramenta digital e objetivo 
pedagógico - que pode ser assegurado por meio de um planejamento - ação primordial 
que contribui para que os educandos tenham uma aprendizagem significativa. Este 
planejamento deve contemplar, inclusive, o momento em que a ferramenta será 
introduzida na aula: no início - para despertar e desencadear a apropriação dos 
primeiros conceitos relacionados ao conteúdo trabalhado; durante a aula para ilustrar e 
exemplificar, por exemplo ou, ainda; como instrumento para avaliar a aprendizagem. 

 
POSSIBILIDADES DE USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TICS) 
NUM TRABALHO PEDAGÓGICO EXITOSO E A IMPORTÂNCIA DA MEDIAÇÃO 
PEDAGÓGICA NESTAS ATIVIDADES DE ENSINO 
 

A partir da discussão realizada até o momento, a seção se propõe a trazer 
sugestões de práticas metodológicas para a sala de aula que contemplem o uso das TICs 
como forma de desenvolvimento e formação do aprendiz da atual realidade social e 
escolar. 

Assim sendo, a escola pode inserir a tecnologia em seu espaço por meio de 
projetos interdisciplinares - perspectiva de trabalho em que o objetivo principal é a 
formação crítica dos educandos (BRAGA, 2013). 

Para alcançar êxito nesta proposta de trabalho, é imprescindível que a escola 
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ofereça boas condições aos educandos para que circulem socialmente e, 
consequentemente, desenvolvam habilidades para a construção do conhecimento - de 
forma autônoma reflexiva - e, ainda, saibam realizar trocas coletivas de informações 
privilegiadas pelo social no qual é partícipe. Em outras palavras, sejam sujeitos atuantes 
e críticos em práticas letradas digitais. Acerca deste aspecto, Coscarelli (2007, p. 27) nos 
chama atenção para o fato de que: 

 
O computador não vai, por si só, modificar a concepção de 
aprendizagem das escolas, uma vez que ele pode ser usado para lidar 
com diversas situações. E é aí que está uma das vantagens de se usar 
o computador em sala de aula. Cada momento da situação de 
aprendizagem requer uma estratégia diferente, e o computador pode 
ser útil em várias dessas ocasiões, bastando para isso que o professor 
planeje atividades, mais dirigidas ou menos, conforme o momento. 

 
Ainda sobre este aspecto, Sancho (2006, p. 36) destaca que muitas mudanças 

precisam ocorrer. Entre elas: 
 

Muitas estão nas mãos dos próprios professores, que terão que 
redesenhar seu papel e sua responsabilidade na escola atual. Mas 
outras tantas escapam de seu controle e se inscrevem na esfera da 
direção da escola, da administração e da própria sociedade. 

 
Assim, do ponto de vista educacional, isto significa dizer que não basta que os 

professores incluam os estudantes no mundo virtual, tendo em vista que, para estar 
incluído é necessário dispor de um letramento específico. Assim, um baixo nível de 
letramento social crítico corresponde ao enfrentamento de barreiras na sua inclusão no 
uso das TICs. 

Em relação a este aspecto, a escola não pode desconsiderar a realidade social 
específica de cada aluno. Ou seja, o volume e nível de conhecimentos que este educando 
traz para o espaço escolar fazendo assim, a distinção entre imigrante e nativo digital. 
Este nasceu na era tecnológica e o ambiente virtual não constitui uma inovação, visto 
que, em seu cotidiano, o uso das TICs faz parte das práticas sociais. Aquele corresponde 
ao sujeito que, atualmente, está inserido numa sociedade em que as informações 
circulam em caráter multimodal. Todavia, não desenvolveu níveis de letramento digital 
e/ou não tem interesse em modificar sua condição. Isto corresponde dizermos que 
existem mais de um perfil de alunos: aqueles que se identificam e se interessam pelas 
TICs, assim como outros que não apresentam curiosidade nem constituem sentidos para 
tais recursos. 

Desta forma, cabe ao professor não somente estar atento a este aspecto como 
também respeitar a individualidade dos alunos e seus interesses, apresentando-lhes a 
atividade - que recorre ao ambiente digital - como alternativa e não obrigá-lo a 
participar, quando este não corresponde ao seu desejo. 

Como sugestão de metodologia de ensino a partir das TICs, acreditamos que os 
docentes podem desenvolver um trabalho pedagógico por meio, por exemplo, do 
Facebook. Este ambiente digital - tão utilizado pelos estudantes como forma de 
entretenimento - pode vir a ser uma rica ferramenta para o ensino de língua materna, 
por exemplo. A rede social - amplamente conhecida por toda comunidade escolar - 
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oferece ao professor a possibilidade de criar redes interativas de colaboração e 
construção coletiva do conhecimento, assim como ser mais um veículo para ampla 
publicação de textos híbridos produzidos pelos alunos. 

Na concepção de Hernández (2006, p. 53), este tipo de atividade - que expõe a 
produção do conhecimento construído - deve ser gestada: 

 
A partir de um diálogo que favorecesse o questionamento, o contraste 
de pontos de vista e de fontes e sua reconstrução pelos diferentes 
meios de representação. Além de ter uma projeção pública, em que os 
estudantes vejam seu percurso refletido nos olhares dos outros, ao 
mesmo tempo conferem sentido ao que fazer, ao ser reconhecidos. 

 
Ainda, nesta abordagem de trabalho com o Facebook, o professor tem a 

oportunidade de perceber quais interesses e conhecimentos prévios seus alunos têm. 
No caso dos alunos, estes podem interagir de forma mais plena, ao participarem de 
grupos com integrantes de outras turmas e turnos (da mesma escola ou, ainda, manter 
contato com educandos de escolas de outras cidades ou países). Assim, podemos 
afirmar que o Facebook constitui uma ferramenta em potencial para o ensino, por 
exemplo, de línguas estrangeiras por possibilitar o intercâmbio entre grupos de alunos 
de nacionalidades distintas. 

Ainda no caso do ensino de línguas estrangeiras, o professor tem também à sua 
disposição, no ambiente digital, os dicionários on-line e os tradutores automáticos. 
Quando usados de forma inteligente, criativa e com fins educativos, estas ferramentas 
virtuais podem oferecer grandes oportunidades de aprendizagem de termos e 
expressões desconhecidas pelos alunos. 

Decorrente de todo o avanço tecnológico discutido até o momento, o docente 
também dispõe de novos gêneros e composições textuais, os quais exigem, em 
sequência, novos esquemas interpretativos, como nos referimos anteriormente. Entre 
eles, está o Google.docs - espaço em que os educandos podem construir textos 
coletivamente e, ainda, arquivarem estas produções. 

Nesta abordagem, os alunos têm a possibilidade de alternarem os papéis de 
leitor e produtor de textos - experiência que pode ser impactante, visto permitir aos 
escritores aprendizes as responsabilidades a serem exercidas em cada papel. Não 
somente isso, mas também desenvolverem habilidades de leitura e de escrita que, de 
modo oportuno, enfatizamos serem distintas. Dependentes entre si. Porém, diferentes. 
A título de exemplo, quando no papel de escritor, o aluno deverá conhecer as normas 
do gênero em que está produzindo o texto. Estando na posição de leitor, necessitará 
dispor de estruturas cognitivas bem desenvolvidas para compreender o sentido 
proposto pelo escritor. Por último, a grande vantagem do Google.docs é a liberdade para 
produzir, considerando-se que não há limites de laudas nem de espaço, inconveniência 
apresentada pelo papel. 

Outra possibilidade de trabalho em sala de aula com as TICs pode ocorrer por 
meio do uso do WhatsApp. Ao formar um grupo de alunos - usuários do aplicativo 
multiplataforma26 -, o professor poderá desenvolver um projeto interdisciplinar com a 
cooperação de professores de várias disciplinas. Uma das grandes vantagens deste 
aplicativo está no fato de também permitir o envio/recebimento de textos multimodais 

                                                           
26  Pode ser acessado em celulares, tablets e notebooks. 
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(imagens, vídeos e áudios) como o armazenamento do conteúdo publicado no grupo. 
Além disso, possibilitar ao professor perceber o nível de compreensão e capacidade 
argumentativa, por exemplo. 

Como experiência exitosa com uso do WhatsApp em sala de aula, citamos a 
vivência de Morais (2015), a qual foi registrada em sua pesquisa de Mestrado cujo 
objetivo foi propor práticas sociais de leitura e escrita com o uso da tecnologia móvel, 
mais especificamente, o celular e o WhatsApp, dentro e fora da sala de aula. Os 
resultados da pesquisa mostraram que práticas de letramentos digitais, por meio da 
telefonia móvel, proporcionam uma maior interatividade e evolução na criticidade do 
alunado. 

Coscarelli (2007) também nos apresenta como sugestão que tende a despertar a 
curiosidade e o interesse dos alunos é um trabalho pedagógico que recorre ao envio e 
recebimento de e-mail entre os alunos. Assim como o Facebook, o e-mail abre um leque 
de possibilidades de interação entre os alunos, inclusive com educandos residentes em 
outros países. Assim, o e-mail corresponde a um recurso de grande valia para o ensino 
de línguas estrangeiras, por exemplo. Na perspectiva da autora,  "enviar e-mails para os 
colegas, por exemplo, é uma atividade prazerosa e que contribui para o letramento 
digital dos alunos". Ainda, destaca que o próprio processo de abertura de uma conta de 
e-mail constitui uma atividade muito proveitosa, tendo em vista que os alunos 
precisarão completar formulários com seus dados pessoais e fazerem a leitura e 
compreensão dos termos de uso. 

Por fim, trazemos como sugestão a Escola Digital27 - plataforma digital que 
oferece a professores e alunos recursos pedagógicos e diversos tipos de mídias como, 
por exemplo: vídeos, jogos, animações, mapas, simuladores, entre outros. A ferramenta 
digital oferece um vasto acervo de conteúdo - para várias etapas e níveis de ensino - 
cabendo ao professor apenas filtrar, de acordo com seu interesse e intencionalidade 
pedagógica estabelecida. 

Deste modo, podemos compreender que as possibilidades de trabalho, em sala 
de aula, com uso das TICs são inúmeras e o potencial destas ferramentas é grande. 
Todavia, o docente precisa como qualquer outro profissional, planejar e ter o mais claro 
possível o que deseja que o aluno aprenda. 

 
CONCLUSÕES 
 

A inserção das TICs no trabalho docente apresenta grande potencial de facilitar 
e/ou suprir as necessidades comuns do processo de ensino-aprendizagem, revelando 
inúmeras vantagens tanto para o professor quanto para o aluno e toda a comunidade 
escolar. 

Entre os mais variados benefícios que o uso das TICs em sala de aula podem 
trazer está o desenvolvimento de habilidades básicas como leitura e escrita. Porém, a 
maior das vantagens é a construção de um sujeito atuante e críticos da sociedade em 
que é partícipe. Além disso, o desenvolvimento de esquemas interpretativos que 
possibilitam a construção de sentidos para os textos multimodais os quais tem acesso. 

Todavia, cabe ao professor ter para si - de forma muito clara - o objetivo da 
atividade elaborada. Ainda, é papel deste profissional mediar os educandos durante a 
realização da atividade proposta à turma e durante todos os processos de aprendizagem 
                                                           
27  www.escoladigital.org.br 
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que incluem as TICs. Ou seja, é preciso que o educador estimule o desenvolvimento dos 
alunos e gerencie a construção coletiva do conhecimento por meio de uma postura 
sempre disponível e apoiadora dos educandos. Caso contrário, a mera inserção das TICs 
no cotidiano escolar não representará nem trará avanços na qualidade do ensino e da 
aprendizagem acadêmica do alunado. 

Por fim, destacamos que ainda cabe à escola usar de mais ousadia, criatividade 
e, principalmente, diligência no processo de inserção das TICs em sala de aula para que, 
de fato, tais ferramentas constituam meios provocadores de reflexão crítica dos 
educandos para a construção coletiva de conhecimento acadêmico e não seja 
meramente uma formalidade e modismo. Ou seja, não há lógica nenhuma em se usar 
as TICs exclusivamente para atender a uma tendência ou cumprir protocolos. É preciso 
que se estabeleça - com muita clareza -  um propósito educacional. Sem isso, o professor 
atenderá apenas a uma exigência burocrática ou a um imperativo tecnológico, quando 
o objetivo primordial dessas ferramentas, em sala de aula, é a melhora na qualidade da 
educação para aqueles que têm direito a esta riqueza: TODOS. 
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RESUMO: Este trabalho é um recorte de duas pesquisas em andamento, sendo uma 
desenvolvida no âmbito do Programa de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq) e a outra um 
trabalho de conclusão do curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte - UERN. Tem como objetivo conhecer as demandas formativas de professores 
da Educação Básica na relação com o contexto da docência na cibercultura. A pesquisa 
se faz relevante uma vez que é perceptível que a sociedade está cada vez mais inserida 
nas redes de comunicação, informação e produção de conhecimentos, sendo 
importante compreender quais saberes e fazeres são percebidos pelos professores para 
o exercício da docência na relação com as tecnologias digitais. Para isso a pesquisa está 
sendo realizada em uma escola pública  da rede estadual na cidade de Mossoró-RN. 
Nesse recorte, apresentaremos o resultado do questionário online realizado com 
professoras e equipe pedagógica da escola. O encontro das narrativas acadêmicas - 
aportes teóricos e narrativas dos professores - saberes e fazeres da prática, evidencia a 
necessidade de uma formação continuada que favoreça os usos das tecnologias digitais 
na escola como motivação e potência para novas e mais aprendizagens nesse nível de 
ensino. Os professores clamam por mais presença da Universidade no cenário da escola, 
como possibilidade de formação que favoreça a presença das tecnologias digitais em 
suas práticas pedagógicas cotidianas.   
 
Palavras-chave: Formação, cibercultura, educação básica, saberes/fazeres.  
 
INTRODUÇÃO 
 

 O contexto atual é marcado por diversas mudanças ocasionadas pela influência 
das tecnologias digitais em todos os lugares da sociedade, percebidas principalmente 
pela  forma como as pessoas se comunicam e interagem utilizando seus dispositivos 
móveis conectados na internet na híbrida relação cidade/ciberespaços. Sendo assim, 
modificam as diversas atividades da sociedade, inclusive na educação e formação dos 
sujeitos.  Partindo dessa premissa, dialogamos sobre as demandas formativas sentidas 
pelos docentes na educação básica na atualidade. 

O presente trabalho  se baseia em duas pesquisas de natureza diagnóstica e 
descritiva, com base em estudos exploratórios, cujo objetivo é diagnosticar as demandas 
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sentidas  pelos professores no fazer docente no contexto das tecnologias digitais, os 
quais precisam interagir com crianças e adolescentes da denominada geração 
polegarzinha (SERRES, 2013), e ainda, pensar os multiletramentos na educação 
básica,enfocando as potencialidades das tecnologias digitais no ensino-aprendizagem, 
tendo como cenário professores e alunos dos anos iniciais  da Escola Estadual Antônio 
Gomes em Mossoró/RN. Os professores participantes da pesquisa têm entre 6 e 27 anos 
de experiência na docência e atuam do 1º ao 5º ano da educação básica. 

 Do desenvolvimento dessas pesquisas, ainda em processo, apresentamos nesse 
artigo o diagnóstico das demandas formativas sentidas pelos professores e equipe 
técnica da Escola Estadual Antônio Gomes, Mossoró - RN, na relação da docência no 
contexto das tecnologias digitais. 

Utilizamos como inspiração epistemológica algumas noções de formação e de 
tessitura do conhecimento apresentadas em Macedo (2010), o qual nos diz do sentido 
de fazer pesquisa com um rigor outro, saindo da perspectiva positivista de excesso 
iluminista para o encontro com o cotidiano, com as narrativas que fazem possível a 
inteligibilidade das práticas. Dessa forma, exercemos a escuta dos professores com seus 
dilemas, suas faltas e presenças no  fazer a docência no contexto da cibercultura. É no 
encontro das narrativas acadêmicas e das narrativas das práticas cotidianas que 
procuramos apresentar a tessitura deste artigo. Não existe o lugar do certo, mas o lugar 
do encontro, possível de interpretações, traições e ressignificações de saberes e fazeres.  

O artigo está organizado em momentos que se complementam e que não se 
pretendem lineares. Na primeira parte, denominada  “As mudanças na educação e na 
docência  sob a influência da cibercultura”, apresentamos, brevemente, as 
transformações da escola e a necessidade de se pensar/ fazer outras de ensinar e 
aprender para um público de nativos digitais - aqueles que nasceram e cresceram com 
as tecnologias digitais presentes em sua vivência como videogames, Internet, telefone 
celular, MP3, iPod,  iPad etc (PASSARELLI; JUNQUEIRA, 2012) e  geração polegarzinha -  
atual geração de adolescentes que utilizam seus polegares para enviar suas mensagens 
e que possuem uma outra forma de se relacionar com a escola, o saber, a sociedade 
(SERRES,  2013). 

Na segunda parte apresentamos as narrativas dos professores em função da suas 
vivências com o ser e fazer a docência no contexto do digital em rede, enfocando as 
necessidades formativas para essa atuação com nativos digitais e geração polegarzinha. 
Dialogamos com autores que nos fazem pensar sobre os desafios da docência em meio 
a diversidades de dispositivos -  interfaces digitais e aplicativos,  possíveis de 
potencializar as aprendizagens de crianças e jovens, mas que se distanciam da realidade 
formativa e estrutural de muitas escolas.  

Por fim, percebemos que a formação de professores voltada para o uso das 
tecnologias ainda apresenta uma série de fatores comprometedores e que acabam 
trazendo dificuldades em suas práticas. Quando muitos relatam em suas narrativas que 
ainda não sabem como utilizar os recursos em suas aulas, mas entendem que são 
importantes para o desenvolvimento intelectual e cultural dos alunos. 

  Assim, o papel do educador enquanto articulador do saber necessita de trocas 
de saberes para contribuir na construção e desenvolvimento do aluno, dentro e fora da 
escola. 
 
1. AS MUDANÇAS NA EDUCAÇÃO E NA DOCÊNCIA SOB A INFLUÊNCIA DA 
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CIBERCULTURA 
 
 Se pararmos para observar ao nosso redor perceberemos que em nossa volta as 
pessoas estão todas acompanhadas de um aparelho conectado às redes por meio da 
internet. Esses equipamentos como celulares, computadores, tablets etc. invadem 
nossas casas, nossas escolas e influenciam toda uma cultura,  denominada cultura 
digital. Desse fenômeno do digital em rede, outras denominações e práticas emergem 
na sociedade, como a geração polegarzinha, apresentada por Serres ( 2013), ao 
presenciar e interagir com seus netos observando a prática em digitar com seus 
polegares o celular.    
 A geração polegarzinha, amplamente discutida por Serres (2013) nos mostra 
uma outra forma de cognição, de estar e agir no mundo, não mais a depender da 
informação aprendida na escola, da prática memorística de conteúdos escolares, mas 
de um mundo em que a aprendizagem é ubíqua e que nos possibilita aprender em todos 
espaço tempo por meio de dispositivos móveis conectados a internet. Mas, se o tempo 
é outro, a cultura é outra, como pode ser a escola a mesma? 
 Consequentemente as escolas começam a perceber que a influência dessas das 
tecnologias digitais surgem no comportamento de todos que compõem o corpo da 
escola e principalmente nos alunos, os nativos digitais, aqueles que já nasceram dentro 
desse novo contexto. Tão logo essas mudanças trazem um novo pensar a formação 
desses professores para essa nova maneira de comportamento social.  
 Não é de hoje que pensamos em uma educação inovadora, onde professores e 
alunos possam construir juntos o conhecimento de forma que o professor consiga ser 
mediador e aprenda junto com os alunos, modificando a maneira convencional de que 
o professor é o detentor do conhecimento. Assim as novas tecnologias potencializam 
ainda mais esse pensamento, Nóvoa (2009), identifica a importância das novas 
tecnologias como cenário de evolução dos sistemas de ensino.  
 

Imaginam-se formas totalmente distintas de ensino, que tornam 
dispensáveis as escolas tradicionais e que promovem a 
individualização do ensino. A educação pode acontecer em 
qualquer lugar e a qualquer hora, tendo como referência 
professores reais ou virtuais. (NÔVOA, 2009, p. 750). 

 

 As mudanças na educação mostram ainda que vagarosamente, que a 
cibercultura influência e provoca  mudanças.  Ao analisarmos pesquisas referentes a 
essas modificações enxergamos que surgem diversas dúvidas em relação ao uso desses 
dispositivos, porém que não podemos abrir mão das diversas possibilidades que eles 
oferecem. Assim, o uso pedagógico desses dispositivos se apresentam modificando 
embora que sutilmente, a maneira de pensar a educação, porém como aborda Kenski, 
essas mudanças ainda se mostram muito na perspectiva de um recurso didático e “ [...] 
estão longe de serem usadas em todas as suas possibilidades para uma melhor 
educação. (KENSKI, 2016, p.45). 
 

Por mais que as escolas usem computadores e internet em suas 
aulas, estas continuam sendo seriadas, finitas no tempo, definidas 
no espaço restrito das salas de aula, ligadas a uma única disciplina 
e graduadas em níveis hierárquicos e lineares de aprofundamento 
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dos conhecimentos em áreas específicas do saber. (KENSKI, 2016, 
p.45). 
 

 As novas tecnologias trazem infinitas possibilidades para educação, pois 
modificam a maneira de se relacionar com o conhecimento, portanto não é apenas um 
recurso que deve ser incorporado às escolas e salas de aula. Elas transformam a maneira 
convencional da educação presencial e possibilita que todos aprendem juntos em 
qualquer lugar e a todo o momento.  
 Dessa forma, a mudança não ocorre apenas pelo uso da tecnologia digital, 
envolve perspectivas epistemológicas que promova a interatividade, a colaboração 
horizontal entre os docentes e discentes, o fazer e aprender juntos e em rede  em um  
espaço presencial e online em que todos são potenciais mediadores de um 
conhecimento não mais linear, mas rizomático. 
 Quais as possibilidades de transformação das escolas quando muitos professores 
não tiveram a possibilidade de vivenciar experiências formativas com o usos das 
tecnologias digitais? Que usos cotidianos os professores e alunos fazem das tecnologias 
digitais? Como potencializar o ensino-aprendizagem na educação básica por meios de 
dispositivos digitais multimodais? 
 São muitos os dilemas que nos acompanham ao pensarmos a formação inicial e 
continuada de professores no cenário da cibercultura pois, como futuras professoras, 
hoje graduandas em pedagogia, pensamos ser necessário a presença dessas tecnologias 
em nossa formação,  já que muitas vezes o que sabemos advém da cultura cotidiana 
desses usos e não de uma prática intencional e direcionada a docência.  
 
2. DOCÊNCIA NO CONTEXTO DA CULTURA DIGITAL: Demandas formativas 
sentidas pelos professores  
 

A ruptura de paradigmas na forma de aprender e de ensinar, demonstra que a 
educação está em constante transformação. Vivemos inseridos em uma nova era, a era 
da comunicação da informação e da produção do conhecimento em rede. Nesse novo 
cenário,  no qual o polo da emissão é aberto a todos os humanos incluídos digitalmente, 
temos a possibilidade de criar, de sermos autores e produtores de conhecimento, mas 
como a formação docente e o professor no exercício da sua profissão se percebe diante 
desses novos dispositivos de aprendizagem? 

Diante desse novo processo de aprendizagem ubíqua (SANTAELLA, 2012), que 
traz uma analogia com aquilo que está ou que pode estar em toda parte, e ao mesmo 
tempo, ver-se uma inserção forte no que se refere ao acesso às redes, nesse tipo de 
aprendizagem a comunicação pode ser realizada em qualquer hora e tempo, podendo 
assim se desenvolver por meio de vários dispositivos móveis. 

A ubiquidade vem ocorrendo de uma maneira espontânea por parte dos alunos, 
tendo a possibilidade ao seu alcance de poder aprender de tudo, e poder pesquisar de 
tudo. A educação online vem sendo vista como uma evolução da educação, sendo 
inclusive usada no ensino a distância. Porém na internet tudo  é possível, sendo 
necessário haver práticas formativas intencionais que auxiliem crianças e jovens a 
estarem nesse mundo de maneira ética, responsável e colaborativa. Saber onde buscar 
informações, o que postar e como se comunicar na rede, é questão de cidadania, e está 
aí um dos grandes  desafios encontrados pelos docentes,   como contribuir como uma 
postura autoral e cidadã  nesse novo contexto da cultura digital  (RIBEIRO, 2015). 
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A formação vem sendo conceituada como um procedimento incorporado, 
devendo ter início na formação inicial (licenciatura), tendo sua continuidade na 
formação continuada, sendo de relevância o aprimoramento docente, bem como a 
adaptação a cada situação/época, na importância da reconstrução de sua metodologia, 
didática e de sua ação enquanto docente; assim Macedo (2010, p.45) diz que: “ [...] a 
formação precisa de perspectivas que ultrapassam as simplificações tão em voga no 
entendimento e solução das problemáticas que lhe são inerentes”.   

Entendemos nos dizeres do autor, que existe a necessidade dessa formação 
continuada para o aprimoramento do docente em sua prática, levando em consideração 
a presença da tecnologia na vida e no trabalho docente, que vem se revelando cada vez 
mais constante e presente em seu cotidiano. Surge então um desafio para os docentes, 
que é o de se aprimorar e se apropriar das atuais tecnologias, com o objetivo de tentar 
facilitar a construção da autonomia e competências de seus discentes e sua própria 
autonomia e autoria, porém como realizar tal tarefa levando em consideração a falta de 
familiaridade com tal aprendizado, é o questionamento de muitos desses profissionais. 

A matriz curricular encontrada por muitos desses docentes em universidades, 
segundo alguns relatos de professoras da escola Antonio Gomes em Mossoró, revelaram 
sentir a necessidade de uma disciplina na universidade voltada para a temática das 
tecnologias. Essa necessidade ainda pode ser sentida no contexto atual de muitos 
universitários, já  que há carência de uma formação que auxilie nesse contexto. Na figura 
1, os 10 professores pesquisados expressam essa ausência. 

 

 
Figura 1: Questionário online: multiletramentos na educação básica: diagnósticos e perspectivas 
Fonte: https://docs.google.com/forms/d/1cLvp7ePDZeH331h9Vyh5P4RBkseQwNWbjvD-haVSBDE/edit#responses 

 
As respostas dos professores evidenciam a importância da formação continuada 

para acompanhar as transformações culturais de cada tempo, pois na época da sua 
formação inicial apenas um esteve nesse contexto, os demais não vivenciaram a 
emergência do digital em rede, como podemos perceber na Figura 2. 

 



73 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

 
Figura 2: Questionário online: narrativas sobre a formação inicial a relação com as tecnologias 
digitais 
Fonte: https://docs.google.com/forms/d/1cLvp7ePDZeH331h9Vyh5P4RBkseQwNWbjvD-haVSBDE/edit#responses 

 
 
 

É bem verdade que como praticantes da cultura digital em rede, fazermos uso 
dela cotidianamente dentro e fora da escola, da academia, do trabalho. Em nossa 
perspectiva formativa nos formamos em rede (ALVES, 2012) em todo o espaço/tempo 
que convivemos. Dessa forma, os professores habitam as redes e fazem usos diversos 
das tecnologias, seja para entretenimento, comunicação com familiares e amigos e ou 
para pesquisas. No entanto, sentem que essas práticas cotidianas não dão conta das 
necessidades pedagógicas dos conteúdos de ensino curriculares, ou seja, os professores 
sentem faltam de uma formação que os auxiliem em usos de softwares que favoreçam 
práticas de leitura e escrita, noções matemáticas e outras. Na Figura 3 e 4, esses sentidos 
desvelados.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1cLvp7ePDZeH331h9Vyh5P4RBkseQwNWbjvD-haVSBDE/edit#responses
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Figura 3: Questionário online: percepção unânime da necessidade de formação para uso das 
tecnologias digitais 
Fonte: https://docs.google.com/forms/d/1cLvp7ePDZeH331h9Vyh5P4RBkseQwNWbjvD-haVSBDE/edit#responses 

 

 
Os professores são unânimes ao expressarem a necessidade de formação 

continuada que amplie a capacidade de uso das tecnologias digitais e sinalizam em 
narrativas que precisam de práticas, de experiências com tecnologias:  

 
Figura 4: questionário online: narrativas sobre a necessidade de formação continuada 
Fonte: https://docs.google.com/forms/d/1cLvp7ePDZeH331h9Vyh5P4RBkseQwNWbjvD-haVSBDE/edit#responses 

 

A educação ela se desenvolve e se aperfeiçoa conforme há um aprimoramento, 
daí parte a preocupação da qualidade da formação no centro das preocupações. 
Como afirma Macedo (2010) p.49: 
 

Ir ao cerne da questão educacional significa colocar a qualidade da 
formação no centro das preocupações, enquanto fenômeno fundante, e 
isso não reduz nem ao artefato pedagógico, nem ao aprender, por mais 
que a aprendizagem seja subsídio central da formação e a qualidade dos 
dispositivos ou artefatos pedagógicos sejam determinados para uma 
formação qualificada. 

  

Se antes éramos simples consumidores de informações, diante desse novo 
contexto e linguagens, visualizou-se um processo mais horizontal, na perspectiva da 
produção de informação e conteúdos, tanto para discentes como para docentes em seus 
procedimentos de formação. 
 A preocupação em colocar essa qualidade no centro das preocupações se 

justifica pelo fato de que muitos docentes têm se deparado  com dificuldades frente às 

https://docs.google.com/forms/d/1cLvp7ePDZeH331h9Vyh5P4RBkseQwNWbjvD-haVSBDE/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1cLvp7ePDZeH331h9Vyh5P4RBkseQwNWbjvD-haVSBDE/edit#responses
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demandas formativas solicitadas pela cultura digital, ou seja, os alunos solicitam da escola 
porque vivenciam fora dela.  

Surge então novas formas de compreender, novas competências vem sendo 
pedidas, novas maneiras de interligar o trabalho pedagógico vem sendo necessário e 
fundamental, assim como uma formação continuada para o docente atuar nesse âmbito 
tecnológico, no qual a tecnologia vem se revelando como intermediadora no 
procedimento ensino-aprendizagem; assim como vem sendo apontado em dois trechos  
do texto de Rolkouski (2011, p. 87), que diz “[...] o papel da tecnologia no processo 
ensino- -aprendizagem subentende uma concepção do que vem a ser o aprender e o 
ensinar”. “O uso da tecnologia está além do ‘fazer melhor’, ‘fazer mais rápido’, trata-se 
de um ‘fazer diferente’” (ROLKOUSKI, 2011, p. 102). 

É nesse ponto que o professor tem que deixar de lado o velho aspecto e papel 
que o mesmo detinha de um detentor de conhecimento, para assumir o papel de um 
mediador, um facilitador, no qual os seus alunos, que tem o papel de principais sujeitos 
ativos em seus processos de ensino-aprendizagem, venham a explorar cada vez mais as 
informações, tornando possível uma socialização do saber, e uma construção de seu 
conhecimento. 

Os professores pesquisados apresentam uma postura desejosa de fazer uma 
prática diferente e motivadora para seus alunos, de aprender mais e ensinar mais com 
o apoio de dispositivos digitais, como observamos na Figura 5.  

 

 
Figura 5:questionário online: narrativas sobre a necessidade de formação continuada 
Fonte:  https://docs.google.com/forms/d/1cLvp7ePDZeH331h9Vyh5P4RBkseQwNWbjvD-haVSBDE/edit#responses 

  

https://docs.google.com/forms/d/1cLvp7ePDZeH331h9Vyh5P4RBkseQwNWbjvD-haVSBDE/edit#responses
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Diante desse novo cenário Vieira (2011) vem dizer que mesmo com toda essa 
implantação tecnológica, o professor ainda continuará sendo o responsável pela 
transmissão de conhecimento no processo de ensino aprendizagem, se fazendo assim 
necessário capacitações e treinamentos, para que o mesmo venha se sentir mais 
confiante e seguro na utilização destes recursos.  

Entre os desafios sentidos pelos docentes em suas demandas formativas, 
compreender e assumir o papel de mediador junto com seus alunos, incorporar as TICs 
em seus processos de ensino-aprendizagem, motivar os alunos através de usos de 
dispositivos, são manifestações sentidas nas narrativas dos professores.  e encontrar 
maneiras de interligar o trabalho pedagógico, são alguns dos dilemas encontrados. 

 Através do uso do questionário e das narrativas, se pode constatar que durante 
a formação inicial de grande parte desses docentes, não houve uma 
orientação/experiência sobre como utilizar as tecnologias em sala, se tornando uma 
experiência pouco relevante para o contexto atual. 

Outro aspecto sentido está relacionado às modificações sentidas ao enfatizaram 
o fato dos alunos terem cada vez mais acesso às diversas informações,  o que lhes 
permite uma maior participação diante dos diversos assuntos tratados em sala, em 
contrapartida nas falas de algumas professoras, se percebeu uma falta de familiaridade 
com esses recursos, sendo mencionado o fato de não saberem como aproveitar o 
grande leque que a  internet pode oferecer.  

Nesse sentido, a narrativa de uma das professoras sinaliza a importância da 
presença da universidade nas escolas, proporcionando momentos de formação e 
discussão que potencialize a prática docente por meio do uso de dispositivos que 
ampliem as possibilidades de aprendizagens na educação básica, pois:  

 
[...] Considerando a importância da formação continuada, acredito 
que se houve um olhar "amoroso" em relação ao espaço escolar no 
sentido de qualificar a prática pedagógica por meio da formação 
continuada, a escola e a sociedade ganharia muito com isso, 
entretanto, teremos que construir uma ponte entre a escola 
pública e a Universidade no intuito de consolidar a formação 
continuada como sendo o elemento facilitador/qualificador da 
prática pedagógica.  ( narrativa de uma professora) 
 

Com relação às tecnologias digitais poderem contribuir com o intuito de 
amenizar as dificuldades entre o ensino-aprendizagem, todas sinalizaram 
positivamente, no panorama de tornar “as aulas mais atrativas”, de “despertar o 
interesse do aluno”,  e oportunizar uma “inovação as práticas no sentido de oferecer 
uma gama de informações e recursos, lúdicos, atrativos e significativos. 

As reflexões em torno do assunto tecnologia e educação, tem revelado uma 
preocupação com a forma como os docentes devem lidar com ela em sala, se havendo 
uma sinalização por parte da maioria  em uma formação continuada, uma vez que o uso 
da informática na educação tem implicado em novos jeitos de se comunicar, de pensar, 
ensinar/aprender, tornando o professor um mediador.   Uma educação comprometida 
é aquela que propicia aos seus indivíduos o seu desenvolvimento e sua autoformação, 
e oportuniza o papel de construção de sua própria história. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Neste trabalho que se insere no contexto de  realização de duas pesquisas 

descritivas  com base em estudos exploratórios, cujo objetivo central é o de perceber as 
demandas formativas sentidas pelos docentes no desenvolvimento de suas práticas 
pedagógicas no contexto da cultura digital, é possível perceber os desafios encontrados 
em sala diante desse novo cenário da cultura digital, que vai desde da formação dos 
profissionais, até o modo como utilizar essas tecnologias no ensino-aprendizagem e no 
seu cotidiano. 
 O estudo realizado até o momento evidencia os desafios da docência no contexto 
da cibercultura. A dinâmica das transformações têm deixado os professores 
distanciados das necessidade que lhes são solicitadas, pois como sujeitos formados em 
outros espaços tempos manifestam dificuldades de trazer para a sala de aula uso de 
softwares e outras interfaces digitais que atraiam os alunos para a diversidade 
multimodal disponível na internet. Competir com recursos tecnológicos, com jogos e 
atrativos lúdicos do mundo virtual se constitui em desafio e ao mesmo tempo em 
potência para a transformação do ensinar e aprender na cibercultura. 

Os professores se mostram abertos e com desejo de aprender, de participarem 
de formação continuada que lhes deem a condição de uma fazer diferente e em sintonia 
com a vida dos alunos fora da escola. 

Ressaltamos, a partir das narrativas dos professores e de pesquisas realizadas 
por Ribeiro (2015; 2016; 2017), que o uso das tecnologias digitais precisa estar associada 
a perspectivas epistemológicas de pensar fazer a formação a partir de dispositivos que 
respeite e valorize a pluralidade, a autoria, a cidadania, por meio de didáticas em que 
professores e alunos sejam mediadores, problematizadores do cotidiano e aprendam e 
ensinem juntos, caso o contrário, as tecnologias serão apenas mais uma ferramenta 
favorável a reprodução e transmissão de “verdades” inquestionáveis, mantendo o 
status quo social, como tanto nos alertou, em outro contexto,  Freire (1996).  
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RESUMO: A Educação Inclusiva no Brasil tem vivido um momento marcante e nunca 
antes visto em termos de avanços legais. Hoje, nas escolas públicas brasileiras, é possível 
ver alunos especiais convivendo tranquilamente com os alunos ditos “normais”. 
Contudo, apesar de ter evoluído, sabemos que ainda é preciso trilhar muitos caminhos 
a fim de proporcionar uma educação de qualidade para esses estudantes, pois 
entendemos que o processo de ensino-aprendizagem de alunos com necessidades 
especiais nas escolas comuns ainda é muito precário, devido a muitos fatores. Com isso, 
faz-se necessário repensar como trabalhar propostas de ensino-aprendizagem com 
esses alunos. Pensando na atenuação de alguns desses problemas e na intenção de 
propor um ensino propício e significativo a esses educandos, o presente trabalho tem 
como objetivo propor práticas de letramentos com o uso da tecnologia móvel, mais 
especificamente, o uso do celular dentro da sala de aula com alunos especiais. Na 
intenção de alcançar o objetivo proposto, adotamos algumas teorias dos seguintes 
estudiosos: Soares (1998), Kleiman (1995 e 2005), Barton e Lee (2015); Rojo (2009, 2012 
e 2013), Morais (2015), Gomes (2016), Mainart e Santos (2010), Fonseca (2013), 
UNESCO (2013 e 2014), Rogalski (2010), Goffredo (1999), Jannuzzi (2004), Andrade e 
Gomes (2012), Santos (2002), Souto (2014), entre outros. Os resultados do estudo em 
questão mostraram um maior interesse do aluno especial na realização e execução de 
práticas escolares, aprimoramento na escrita, maior rendimento na leitura 
(compreensão e interpretação) de textos, maior retenção de informações e de 
conteúdos trabalhados, mostrando uma aprendizagem efetiva advindas do método 
tecnológico. Em suma, a presente pesquisa mostrou que é possível sim educar alunos 
especiais por meio da utilização de dispositivos móveis, como o celular, pois surgem 
como um método de ensino diversificado uma vez que o discente é estimulado no 
campo visual, auditivo, motor e cognitivo.   
 

Palavras-chave: Letramento. Tecnologias móveis. Aplicativos Educacionais. Educação 
inclusiva.  
 
1 INTRODUÇÃO 
 

 No Brasil, a educação tem vivido um momento marcante e nunca antes visto em 
termos de avanços legais em relação à educação inclusiva. A política de inclusão é 
aprofundada por meios de legislação, documentos e projetos, tanto em nível federal 
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quanto em nível local (SILVA, 2014, p.15). Antes dessas políticas de inclusão, os alunos 
com necessidades especiais eram segregados em escolas especiais e eram excluídos do 
convívio com alunos ditos “normais”. Contudo, no final do século XX, a questão de todos 
terem direito a uma educação igualitária começou a ser debatida de forma mais integral 
que nos anos anteriores.  

A partir do início do XXI, a legislação brasileira criou uma lei que contempla a 
pessoa com deficiência e, com isso, os alunos especiais também passaram a frequentar 
a escola regular e a conviver com os alunos ditos “normais”, assim, sendo questionada 
a necessidade de construir uma escola em que a prática pedagógica fosse de forma 
igualitária e que abarcasse as necessidades de todos (VILLELA et al. 2013). Porém, 
mesmo depois dessas conquistas, no contexto escolar, podemos perceber que o 
processo de ensino-aprendizagem de alunos com necessidades especiais nas escolas 
comuns ainda é muito precário, devido a muitos fatores, como a falta de professores 
qualificados para atuar nessa área, a precária estrutura escolar, entre outros problemas. 
Com isso, faz-se necessário repensar como trabalhar propostas de ensino-aprendizagem 
com esses alunos na escola pública regular.  

Pensando na atenuação de alguns desses problemas acima citados e na intenção 
de propor um ensino propício e significativo a esses alunos, pensamos em propor 
práticas de letramentos, tendo como suporte o uso da tecnologia móvel, 
especificamente, o uso do celular, para tentar mostrar que a educação inclusiva é sim 
possível. Pois, acreditamos que o uso da tecnologia móvel aliada à educação pode ser 
uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento de capacidades cognitivas de alunos 
que apresentam dificuldades de aprendizagem, porque esta amplia o campo de 
aprendizagem, faz com que o ensino seja mais significativo e podem ser “usadas para 
auxiliar em diferentes tarefas, que até então não poderiam ser realizadas em um 
ambiente tradicional” (FERREIRA, et al, 2013). 

Assim sendo, esta pesquisa busca demonstrar como o uso do celular em sala de 
aula pode contribuir com novas práticas de letramentos que poderão auxiliar no 
processo de ensino aprendizagem da educação inclusiva. Nesse contexto, o presente 
artigo, tem como objetivo propor práticas de letramentos com o uso da tecnologia 
móvel, mais especificamente, o uso do celular dentro da sala de aula com alunos 
especiais.  

Na intenção de alcançar o objetivo proposto, o estudo realizou-se à luz das 
teorias dos principais teóricos: Soares (1998); Rojo (2009), no que diz respeito ao 
surgimento e definições do termo letramento; aprofundando no conceito de práticas de 
letramentos, serão abordadas as concepções de Kleiman (1995 e 2005), Barton e Lee 
(2015) e Rojo (2009); sobre os multiletramentos, serão abordadas as visões de Rojo 
(2009, 2012 e 2013) e Morais (2015); a propósito das novas tecnologias, Mainart e 
Santos (2010), Silva e Correa (2014); sobre a Tecnologia móvel, especialmente o uso do 
celular, e os aplicativos na educação, Fonseca (2013), UNESCO (2013 e 2014) e Morais 
(2015), e a respeito da Educação inclusiva no cenário brasileiro, Rogalski (2010), 
Goffredo (1999), Jannuzzi (2004), Andrade e Gomes (2012), Santos (2002), Souto (2014), 
entre outros. 

Em relação à metodologia, utilizamos a perspectiva de um estudo de caso que 
consiste em analisar/estudar um determinado indivíduo que seja representativo do seu 
universo, para examinar aspectos variados de sua vida, e a modalidade de uma pesquisa-
ação de natureza interventiva e interpretativa para verificar o uso da tecnologia móvel, 
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em sala de aula, a favor de uma prática educativa inclusiva e mais eficiente para alunos 
com dificuldades de aprendizagem, tornando-os mais participativos e interessados a 
aprender os conteúdos trabalhados dentro do contexto educacional. Esta pesquisa foi 
desenvolvida com um aluno especial do 6º ano do Ensino Fundamental II de uma Escola 
Municipal de Mossoró – RN. 

Diante de todo esse contexto, primeiramente, abordamos a questão da 
educação inclusiva; na sequência, evidenciamos os letramentos, os multiletramentos e 
o uso das novas tecnologias a favor de um ensino mais produtivo; por fim, apresentamos 
práticas de letramentos inclusivas. 
 
2 EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL 
 

Nos últimos anos, a educação inclusiva vem ganhando cada vez mais espaço no 
cenário educacional brasileiro. Hoje, nas escolas públicas, é possível ver alunos especiais 
convivendo tranquilamente com os alunos ditos “normais”. Porém, nem sempre foi 
assim. 

A Educação Inclusiva no Brasil é resultado de muitas lutas, de organizações e de 
leis que favoreceram os deficientes. A mesma só veio ganhar impulso através da 
Declaração de Salamanca em 1994, a partir da aprovação da constituição de 1988 e da 
LDB 1996 (ROGALSKI, 2010, p. 3). 

De acordo com Goffredo (1999, p. 27), a questão do “direito à educação para 
todos os brasileiros foi estabelecido na Constituição de 1824, à época do Brasil Império. 
As Constituições brasileiras de 1934, 1937 e 1946, da mesma maneira, garantiam a todos 
o direito à educação”, porém, na prática isso não acontecia. 

Na década de 50, pouco se fala em Educação Inclusiva no Brasil. Somente por 
volta da década de 70 é que a educação especial começou a ser difundida. Nesse 
período, a Educação especial era entendida como um modelo clínico. O governo em 
conjunto com a sociedade civil promovia e desenvolvia algumas obras tendo em vista as 
particularidades desse alunado, criando escolas junto a hospitais e ao ensino regular, 
porém, os alunos eram segregados, isto é, impedidos de conviverem com os alunos ditos 
“normais”. Esses alunos com necessidades especiais eram atendidos de uma forma 
diferenciada através “de atendimento em clínicas, institutos psicopedagógicos e outros 
de reabilitação geralmente particular” (JANNUZZI, 2004 p.34), visando apenas uma 
melhoria em suas atividades rotineiras. Dessa forma, a Educação inclusiva ainda não era 
entendida como um sistema propiciador/transmissor de conhecimentos. 

Somente nos anos 90 é que a Educação Especial ganhou importância, quando 
esta foi debatida e aprovada pela primeira vez na Conferência Mundial sobre 
Necessidades Educacionais Especiais, organizada pelo governo espanhol em 
colaboração com a UNESCO, na cidade de Salamanca, entre os dias 7 e 10 de junho de 
1994. Nessa conferência, foi elaborado um documento, que hoje é considerado o marco 
histórico da educação especial, denominado de Declaração de Salamanca. Esta 
declaração, de acordo com Andrade e Gomes (2012, p. 37), “tornou-se um dos principais 
documentos referenciais sobre inclusão através da educação e tem como signatários 88 
países”.  

Para Santos (2002, p. 114), a Declaração de Salamanca “representou um passo 
relevante na história da Educação, na medida em que redimensionou a educação 
especial em termos de seu alunado e de seu foco de ação”. Pois, foi através desta que a 
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inclusão de alunos especiais no processo educacional passou a ser questionada e 
acolhida a fim de promover uma Educação para Todos. 

E após dois anos, conforme Souto (2014), “a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional em 1996 – LDB/96 – é promulgada, propondo a adequação das escolas 
brasileiras para atender satisfatoriamente a todas as crianças”, independentemente das 
diferenças, sejam elas “étnicas, sociais, culturais ou de qualquer ordem passam a ser 
foco do discurso de inclusão escolar” (SOUTO, 2014, p. 21).  

A partir do início do XXI, a legislação brasileira criou uma lei que contempla a 
pessoa com deficiência e, deste modo, a Convenção dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência é ratificada e incorporada à constituição como Decreto Legislativo n° 
186/2008 (BRASIL, 2008), entre outros dispositivos legais (VILLELA et al. 2013). 

 Mas, mesmo depois de todas essas conquistas na área da Educação Especial, 
podemos observar que ainda há muitos obstáculos ao serem vencidos, pois, observamos 
que o aluno especial está inserido nesse contexto de escola comum, convivendo com 
todos os demais alunos, mas ele está lá parado, sem um ensino que compreenda a sua 
real necessidade. De certa forma, ele continua excluído porque esse ensino não 
acontece de forma efetiva.  

No contexto escolar, podemos perceber que o processo de ensino-aprendizagem 
de alunos com necessidades especiais nas escolas comuns ainda é muito precário, 
devido a muitos fatores como a falta de professores para atuar nessa área, a 
desqualificação de docentes, equipe escolar descompromissada, a precária estrutura 
escolar, a falta de uma equipe técnica e de apoio, a falta de materiais adequados, a falta 
de projetos vinculados às famílias, entre outros problemas (CAPELLINI e RODRIGUES, 
2009). Com isso, faz-se necessário repensar como trabalhar propostas de ensino-
aprendizagem com esses alunos na escola pública regular. 

Dessa forma, acreditamos que a tecnologia móvel aliada à educação pode ser 
uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento de capacidades cognitivas de alunos 
que apresentam dificuldades de aprendizagem, pois esta amplia o campo de 
aprendizagem, faz com que o ensino seja mais significativo e podem ser “usadas para 
auxiliar em diferentes tarefas, que até então não poderiam ser realizadas em um 
ambiente tradicional e mostrando que é possível o desenvolvimento de um novo 
paradigma educacional” (FERREIRA, et al, 2013, p. 51), como veremos mais adiante. 
 
3 SURGIMENTO, DEFINIÇÕES DO TERMO LETRAMENTO E AS PRÁTICAS DE 
LETRAMENTOS NO BRASIL 
 

 Letramento é um termo relativamente novo no léxico da Língua Portuguesa. 
Segundo Soares (1998), o termo pode ser encontrado em um antigo dicionário da língua 
portuguesa, intitulado como “Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa”, de 
Caldas Aulete. De acordo com a autora supracitada, o termo que conhecemos hoje é 
uma versão traduzida para o português ao pé da letra da palavra da língua inglesa 
literacy e teria surgido no Brasil a partir da segunda metade dos anos 80 nos discursos 
dos especialistas das áreas da Educação e das Ciências Linguísticas (SOARES, 1998, p. 
16). 

Kleiman (1995, p. 15) afirma que o conceito de letramento teria surgido, 
primeiramente, “nos meios acadêmicos numa tentativa de separar os estudos sobre o 
‘impacto social da escrita’ dos estudos sobre a alfabetização, cujas conotações escolares 
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destacam as competências individuais no uso e na prática da escrita”. Com o passar do 
tempo, os estudos de letramentos passaram a examinar as características sociais 
juntamente com a expansão da escrita. Posteriormente, os estudos foram ampliando-
se e passaram a delinear as condições de uso da escrita, buscando identificar em grupos 
minoritários, ou em sociedades não-industrializadas os efeito das  práticas de 
letramentos, ou seja, daqueles grupos de pessoas que não dominavam completamente 
ou que ainda estavam começando a adentrar nesse universo da escrita que outrora era 
vista como uma ciência de comunicação e de transmissão dos grupos altamente letrados 
ou engajados no mundo tecnológico da escrita.  

Na contemporaneidade, a autora citada define que o Letramento é visto “como 
um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e 
enquanto tecnologia, em contextos específicos” (KLEIMAN, 1995, p. 19).  Dessa forma, 
o termo pode ser entendido como a inserção nas práticas sociais de leitura e de escrita, 
isto é, apropriação, utilização e manifestação concreta das práticas de leitura e de 
escrita. A autora fala que ele teria surgido da necessidade de diferenciação entre 
letramento e alfabetização que pode ser entendido como a aquisição da tecnologia do 
escrever e do ler, isto é, aprender a dominar o código de uma língua e letramento. 

Mas o letramento não está ligado somente às práticas sociais de leitura e de 
escrita. De acordo com Soares (1998, p. 24), “um indivíduo pode não saber ler e 
escrever, isto é, ser analfabeto, mas ser, de certa forma letrado”, pois o processo de 
letramento ocorre antes mesmo de o indivíduo se tornar alfabetizado e até mesmo 
entre aqueles que não são alfabetizados.  

A autora ressalta que um indivíduo pode não dominar a tecnologia do ler e 
escrever, mas se o mesmo viver em meio a um contexto na qual a leitura e a escrita 
estejam presentes de forma abundante, se o indivíduo “se interessa em ouvir a leitura 
de jornais feita por um alfabetizado, se recebe cartas que outros leem para ele, se dita 
cartas para que um alfabetizado as escrevas [...], se pede a alguém que lhe leia avisos”, 
podemos considerar que esse indivíduo, mesmo sendo analfabeto, ele é letrado, uma 
vez que faz uso da escrita, envolvendo-se, assim, em práticas de leitura e de escrita. 

Kleiman (2005) afirma que as práticas de letramentos são entendidas como um 
“Conjunto de atividades envolvendo a língua escrita para alcançar um determinado 
objetivo numa determinada situação, associadas aos saberes, às tecnologias e às 
competências necessárias para a sua realização” e que atividades como assistir aulas, 
escrever diários, enviar cartas, fazer a tarefa escolar, podem ser consideradas exemplos 
de práticas de letramentos (KLEIMAN, 2005, p. 12). 

De acordo com Barton e Lee (2015), nossa vida cotidiana está repleta de leitura 
e de escrita. Diversas atividades que praticamos, ao longo do dia, envolve o uso da 
linguagem, tanto na forma escrita quanto na forma falada.  

Para os autores, as práticas de letramentos envolvem o uso de vastos processos 
sociais e de atividades específicas, como por exemplo, “No domínio da educação, [...] 
atividades como fazer um trabalho escolar ou preparar uma apresentação envolve uma 
gama de práticas de letramento” (BARTON; LEE, 2015, p. 40). Dessa forma, as práticas 
de letramentos são compreendidas como práticas sociais agregadas ao uso da palavra 
escrita.    

Em concordância com os autores, Rojo (2009) também expõe que as práticas de 
letramentos podem estar em diferentes contextos sociais da nossa vida (na família, no 
trabalho, na igreja, na escola, nas mídias etc.).  
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Porém, Kleiman (1995) alega que a escola, vista como a mais importante das 
agências de letramento, não se preocupa com o letramento, isto é, com a prática social, 
todavia se preocupa apenas com um tipo de prática de letramento, a alfabetização, isto 
é, o processo de aquisição de códigos que leva em conta apenas aspectos individuais 
necessários para o êxito ou a ascensão na instituição escolar, porém há diferentes 
agências de letramento como, por exemplo, a igreja, o trabalho, a família, entre outras, 
que apresentam diversas administrações de práticas de letramentos, que também 
deveriam ser incorporadas ao letramento escolar, provocando assim uma Pedagogia dos 
Multiletramentos, como veremos a seguir.  
 
4 OS MULTILETRAMENTOS E AS CONTRIBUIÇÕES DAS NOVAS TECNOLOGIAS PARA A 
EDUCAÇÃO 
 

Devido ao surgimento das novas Tecnologias da Informação e da Comunicação 
(TIC´s) uma infinidade de textos passou a circular no meio social e midiático, tanto na 
forma de linguagem verbal quanto na forma de linguagem não-verbal. Com isso, os 
estudos de letramento se intensificaram e ganharam mais a atenção de estudiosos do 
momento, pois os textos da contemporaneidade, conforme Rojo (2013), colocaram 
novos desafios aos letramentos e às teorias.  

Diante dessa diversidade de textos que circulam atualmente em nossa 
sociedade, nós, enquanto docentes, temos o dever de incorporá-los e trabalhá-los em 
sala de aula para que o aluno possa ter acesso aos diversos tipos de linguagens que 
circulam em nosso meio e através das mesmas possam ler, interpretar, aprender ou até 
mesmo produzir textos que empregam meios semióticos distintos, sugerindo assim uma 
pedagogia dos multiletramentos.  

A pedagogia dos multiletramentos foi sugerida, pela primeira vez, em 1996 por 
meio de um manifesto que seria o resultado de um colóquio organizado por um grupo 
de pesquisadores dos letramentos da cidade Nova Londres, o chamado Grupo de Nova 
Londres (GNL). Este grupo, após uma semana de discussões na cidade de Connecticut 
(EUA), teria publicado “um manifesto intitulado A Pedagogy of Multiliteracies – 
Designing Social Futures (“Uma pedagogia dos multiletramentos – desenhando futuros 
sociais)” (ROJO, 2012, p.11-12).  

Embora, cada vez mais criticada nas escolas, os pesquisadores também 
defendiam a conectividade global porque os alunos já conviviam com diversas 
ferramentas que possibilitavam o letramento de caráter multimodal ou multissemiótico. 
A partir daí, o GNL teria cunhado o termo Multiletramentos que tem a junção dessas 
duas importâncias: a multiculturalidade das sociedades globalizadas e a 
multimodalidade dos textos (ROJO 2012).  

Aderindo essa abordagem, na atualidade, Morais (2015) propôs práticas sociais 
envolvendo a leitura, a escrita e a imagem com o uso da tecnologia móvel, na intenção 
de usar novas práticas sociais que promovam a pedagogia dos multiletramentos, e 
diagnosticou uma motivação e satisfação nos alunos, bem como vivenciou os aspectos 
dos letramentos abordados pelo Grupo de Nova Londres (GNL), como por exemplo, as 
abordagens criativas, críticas, pluralistas, culturais e democráticas.      

Deste modo, surgem as novas tecnologias como um dos meios propiciadores 
desse processo de ensino-aprendizagem, pois estas comportam os diferentes usos da 
linguagem (sons, imagens, textos, áudios, placas etc.) que poderiam ser aproveitadas 
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para serem trabalhadas na sala de aula, uma vez que o uso das novas tecnologias tem 
crescido muito nos últimos anos, tendo ganhado cada vez mais espaço e adeptos em 
nossa sociedade.  

Através do uso do celular, do computador e do tablet é possível se divertir, 
estudar, jogar, aprender e até mesmo se comunicar com outras pessoas. Como podemos 
observar essas novas tecnologias, também conhecidas como Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TIC´s), desempenham múltiplas funções. 

Segundo Gomes (2016, p. 81), por meio da “[...] internet móvel dos telefones 
celulares e dos computadores, tornamo-nos os nós da rede, configuramos e 
reconfiguramos a web.” O blog, o Facebook, o Flickr e o Twitter, algumas das 
ferramentas da conhecida Web 2.0, permitiram aos usuários, antes visto como apenas 
consumidores, o direito de produzir informação. Graças a isso, hoje, é possível escrever, 
fotografar, filmar, compor textos com imagens, áudio e vídeo e depois compartilhar 
essas produções na internet para que os outros usuários possam ver, curtir, comentar, 
propor ou acrescentar algo a mais (GOMES, 2016). 

Segundo as Diretrizes para as Políticas de Aprendizagem (UNESCO, 2013 e 2014), 
a aprendizagem móvel é uma técnica de ensino que “envolve o uso de tecnologias 
móveis, isoladamente ou em combinação com outras tecnologias de informação e 
comunicação (TIC), a fim de permitir a aprendizagem a qualquer hora e em qualquer 
lugar” (UNESCO, 2014, p. 8). 

Essas produções poderiam ser aproveitadas e trabalhadas nas escolas, uma vez 
que essas práticas de escrita, compartilhadas no meio digital, ultrapassam as propostas 
das aulas de redação e de leitura impostas no ambiente escolar, mesmo quando essas 
propostas envolvem o uso de apetrechos tecnológicos. Entretanto, elas são 
desvalorizadas e ignoradas pela escola por possuir “[...] formas de escrita não 
convencionais e linguagens não escolarizadas, como o audiovisual ou a multimídia [...]” 
(GOMES, 2016, p. 82). 

De acordo com Mainart e Santos (2010, p. 4), as Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC), “vem provocando transformações radicais nas concepções de 
ciência, e impulsiona as pessoas a conviverem com a ideia de aprendizagem sem 
fronteiras e sem pré-requisitos”. O que nos faz pensar que se levarmos estas para o 
contexto educacional, elas podem contribuir extraordinariamente para o processo de 
ensino-aprendizagem de alunos com necessidades especiais. 

Diante de diversas formas de representações de textos que as novas tecnologias 
nos conferem, podemos perceber que elas nos permitem ter acesso e possibilitam a um 
ensino mais significativo, pois essas ferramentas trabalham com diversos aspectos tais 
como imagens, cores, letras, sons etc., isto é, há uma multimodalidade de formas e de 
multiletramentos que podem ser aproveitadas para melhorar tanto o ensino quanto a 
aprendizagem desses alunos. Entretanto, as escolas e os professores têm que perceber 
a importância dessas novas tecnologias para a aprendizagem na contemporaneidade.  

No contexto educacional, essas novas TIC´s, principalmente a tecnologia móvel, 
ainda não são tão bem aceitas. A maioria das escolas públicas e privadas de todo o país 
proíbem o uso do celular em sala de aula, pois elas atendem ao projeto de Lei nº 2246-
A1, de 2007, porém, em meio a esse contexto contemporâneo, Silva e Correa (2014, p. 
4) ressaltam que “pensar no processo de ensino e aprendizagem em pleno século XXI 
sem o uso constante dos diversos instrumentos tecnológicos é deixar de acompanhar a 
evolução que está na essência da humanidade”. Com isso, é preciso que os 
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propiciadores do ensino-aprendizagem se adequem a essa nova realidade e busquem 
novas metodologias para ensinar a esses alunos que apresentam dificuldades de 
aprendizagem.  

Assim, não é por acaso que diversos teóricos, projetos e iniciativas estão 
defendendo o uso dessas tecnologias e adotando-as como formas de ferramentas 
pedagógicas inclusivas como poderão observar no tópico seguinte. 
 
5 ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS DADOS 
 
5.1 Prática de letramento: Aplicativo Timokids   
     

A prática de letramento, que propomos para o aluno especial, ocorreu por 
meio do aplicativo Timokids, tendo como suporte o uso de um Smartphone em sala de 
aula.   

O Timokids é um aplicativo móvel disponível para Smartphones da Microsoft 
Lumia que pode ser instalado gratuitamente por meio de uma loja online: Windows 
Phone Store34. 

 É um app educativo que disponibiliza livros de histórias e jogos 
socioeducativos para todos os públicos. O aplicativo possui aproximadamente 19 
histórias que, além de serem divertidas, abordam fatos comuns do nosso cotidiano, 
auxiliando, dessa forma, pais e professores na abordagem de diversos temas como 
bullying, preconceitos, convívio social, saúde, e, entre outros, sempre deixando 
ensinamentos e lições para a vida.  

As histórias são ilustradas35, narradas em forma de áudio e legendadas em 
quatro idiomas: português, inglês, espanhol e italiano.  

Microsoft Corporation36 é a fornecedora do aplicativo. Observem, abaixo, na 
(Figura 1), a Visão geral do aplicativo disponível para Windows Phone. 

 
Figura 1 - Capturas simultâneas da tela do celular Windows Phone Lumia      

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 

                                                           
34 Você pode baixar o aplicativo na Loja Microsoft Lumia ou também pela internet através do link: 
<https://www.timokids.com.br/>. 
35  Em algumas versões móveis, as ilustrações são em formato 3D. 
36 Microsoft Corporation é uma empresa transnacional americana que desenvolve, fabrica, licencia, apoia 
e vende softwares de computador, produtos eletrônicos, computadores e serviços pessoais.  

https://www.timokids.com.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transnacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Software
https://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eletr%C3%B4nicos
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Nesse ambiente virtual, trabalhamos, com o aluno especial, uma prática de 
leitura e interpretação da história Brincando de Reciclar que tinha como objetivo 
principal debater sobre as cores e as funções das lixeiras seletivas.  

A prática foi escolhida para ser trabalhada em virtude das dificuldades que o 
aluno apresentava, como por exemplo, ainda não saber ler, mostrar desinteresse nas 
atividades impostas no método convencional, não identificar letras e números, não 
escrever por conta própria, nem mesmo o próprio nome (apenas transcreve de livros, 
cadernos ou de outros materiais didáticos, mas não consegue copiar do quadro negro); 
ter dificuldade de coordenação motora (ainda não consegue pegar bem o lápis para 
escrever, desenhar e pintar; não manusear corretamente a tesoura); demonstrando 
desinteresse na maior parte do tempo etc.  

Dentro da dinâmica da sala de aula, o aluno foi incentivado a ouvir e assistir a 
historinha no aplicativo, anteriormente citado, acessado por meio de um celular. Em 
seguida, nós, na condição de professores pesquisadores, lemos novamente a história 
juntamente com o aluno, fizemos alguns questionamentos do tipo: Você entendeu a 
história? Qual assunto é abordado na história? Qual é o título da história? Quantos 
personagens há na história? etc, a fim de que pudéssemos  sondar a real compreensão 
do aluno em relação a atividade executada.  Após esses questionamentos, aplicamos 
uma atividade tradicional para que pudéssemos observar a real compreensão do 
discente especial perante a atividade proposta. Vejamos a prática de letramento que 
sugerimos no app (Figura 2):  

 
Figura 2- Prints 1 e 2 -  Fragmentos da prática de letramento sobre as funções e as 

cores da lixeiras seletivas  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Acervo da pesquisa 
 

 
 
 
Ao entramos no ambiente digital do aplicativo, podemos constatar que o app 

possui excelentes aspectos favoráveis à educação de alunos especiais: é colorido, 
animado, cheio de recursos multimodais ou multissemióticos como som, cores, 
imagens, em todas as cenas da historinha, o que facilita ainda mais a aprendizagem e o 
interesse desses alunos. 

De acordo com Rojo (2009, p. 119), a escola precisa focalizar nos usos e práticas 
de linguagens (múltiplas semioses), ou seja, o ensino deve desenvolver no educando “as 
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diferentes formas de uso da linguagem (verbal, corporal, plástica, musical, gráfica, etc.) 
e das línguas (falar em diversas variedades e línguas, ouvir, ler, escrever)”, isto é, práticas 
a partir de multiletramentos, para que o aluno possa produzir, compreender e 
responder a efeitos de sentido, em diferentes contextos e mídias. 

Nesse sentido, o uso do aplicativo Timokids só veio a contribuir, pois se mostrou 
proveitoso uma vez que apresenta diversos recursos multimodais ou multisemióticos 
(multiplicidade de semioses ou linguagens), isto é, o uso das múltiplas modalidades da 
linguagem, tais como: recursos verbais [escritos e orais] e recursos não-verbais [visuais] 
que ajudaram na compreensão e interpretação da história.  

Na prática imposta ao aluno especial, podemos observar a junção da escrita, da 
fala e da imagem dando suporte a uma aprendizagem mais significativa ao discente. As 
ilustrações dão um toque mais divertido na história, fazendo com que o educando seja 
capaz de enxergar o desenrolar da trama, ajudando a ainda mais na compreensão do 
texto. Outro fator de importância nessa atividade é a questão do áudio que dá ao aluno 
uma maior independência, uma vez que ele pode escutar a narração de toda a historinha 
sem ser necessária a ajuda do professor para que leia em voz alta para ele, tornando-o, 
desse modo, em um aluno mais autônomo. 

Para Fonseca (2013, p.164), o celular, quando usado de forma consciente dentro 
do contexto escolar, pode ser uma ferramenta pedagógica eficiente e acessível a todos, 
pois são fáceis de transportar o que acaba permitindo a locomoção para qualquer parte, 
permitem o desenvolvimento de aspectos cognitivos por meio do contato com uma 
gama de recursos em vários formatos (texto, som, imagem, vídeo), e também a 
“conectividade, através da internet no celular, [...] amplia as formas de comunicação e 
o acesso à informação”, podendo ser atributos apontados como potencializadores de 
uma educação mais inclusiva e significativa.  

Desse modo, a prática sugerida ao participante da pesquisa atrelada ao uso da 
tecnologia móvel foi de grande importância porque tornou o ensino mais dinâmico, mais 
significativo e foi indispensável uma vez que todas as práticas proposta foram impostas 
por meio de aplicativos ou de vídeos baixados do Youtube, sendo necessária a 
intervenção desta para exibição das atividades e para auxiliar na aprendizagem do aluno 
graças aos seus diversos apetrechos.  

Nessa prática, o aluno pôde aprender sobre a importância da reciclagem seletiva 
do lixo para o meio ambiente, aprendeu a separar o lixo a partir de atitudes simples no 
cotidiano, como fazer brinquedos recicláveis (utilizando garrafa pet e latinhas de 
refrigerantes), quais eram as cores e as funções das lixeiras recicláveis e também sobre 
a importância de se respeitar o Meio Ambiente.  

Em seguida, por meio das práticas tradicionais, demonstrou um maior 
aprimoramento na escrita, maior rendimento na leitura (compreensão e interpretação) 
de textos, maior retenção de informações e de conteúdos trabalhados, mostrando uma 
aprendizagem efetiva advinda do método tecnológico. 
 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  

 Em meio à prática imposta na sala de aula, tendo como suporte o uso do celular, 
observamos que o discente especial demonstrou estar bem mais interessado a aprender 
o conteúdo e demonstrou, por meio das atividades tradicionais, ter aprendido, na maior 
parte das atividades aplicadas, os assuntos trabalhados. 
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Conclui-se, desse modo, que é possível sim educar alunos especiais por meio da 
utilização de dispositivos móveis, como o celular, pois surgem como um método de 
ensino diversificado uma vez que o discente é estimulado no campo visual, auditivo, 
motor e cognitivo. 
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O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA NO CONTEXTO DAS TECNOLOGIAS DA 
INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO 

 
Micharlane de Oliveira Dutra37 

Joceilma Ferreira Dantas de Oliveira38 
 

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo discutir sobre os principais desafios e 
possibilidades do ensino de Língua Portuguesa no contexto das tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC’s). Já que muitas discussões abordam sobre a 
necessidade de construírem um ensino a partir de computadores e transformar os 
alunos e professores em usuários das ferramentas virtuais. Sob essa perspectiva, nosso 
trabalho consiste em compreender como acontece a inserção da tecnologia na escola e 
de que modo favorece aos alunos, nas aulas de português, o contato com outros 
gêneros textuais, além dos que são apresentados no livro didático. Para tanto, essa 
pesquisa é qualitativa e de caráter bibliográfico, em que utilizamos como suporte teórico 
os autores Araújo (2008) Belloni (2001) Brasil (2000), Filho (1986), Goulart (2005), 
Marcuschi (2005) entre outros. Através das discussões, muitas questões são relevantes 
e precisam serem refletidas, já que o ponto de partida para se pensar o ensino e uso das 
TIC’s na escola é primeiramente reconhecer o aluno como sujeito de sua aprendizagem, 
porque é ele quem realiza e não alguém que sofre ou recebe a ação. Como coloca 
Goulart (2005) não basta apenas equipar as escolas com laboratórios de informática ou 
lousas interativas, é necessário fornecer condições políticos pedagógicas, a fim de que 
alunos e professores não sejam mais um grupo de usuários das tecnologias excluído da 
capacidade de pensar e usar as TIC’s de forma crítica e reflexiva.  
 
Palavras-chave: Língua Portuguesa. Tecnologia. Informação. Comunicação  
 
INTRODUÇÃO 
 

Mediante a imensa quantidade de conhecimentos transmitidos por meio da 
internet, e os inúmeros campos de pesquisas, temos constantemente um avanço na 
comunicação e nas informações que chegam até as pessoas, inclusive utilizadas como 
ferramenta para o aperfeiçoamento do ensino-aprendizagem. Vivenciamos a cada dia 
um progresso imediato das tecnologias, em que são utilizadas em diferentes 
circunstâncias comunicativas. Quando se trata da escola, como canal para possibilitar a 
inserção do aluno dentro dessa modernidade, temos inúmeros fatores que necessitam 
estar interligados com as aulas, pois os alunos da atualidade estão dominando com 
imensa facilidade tais ferramentas, daí, surge a preocupação sobre as devidas 
estratégias que são contribuintes para o desenvolvimento dessa nova realidade escolar. 

Assim, nessa situação, o trabalho com as TIC’s no ensino de língua portuguesa é 
fundamental, sob pena, segundo Marcuschi (2005), de a escola passar ao largo da 
reflexão acerca dos novos usos linguísticos. Como a área de conhecimento cujo objeto 

                                                           
37 micharlanedutra@hotmail.com (Cursando Especialização em Linguagem, Educação e 
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de estudo é a linguagem, a aula de português é um espaço necessário para contribuir 
com a leitura e produção dos gêneros existentes em função das diferentes tecnologias, 
que emergiram forte e violentamente na rotina da sociedade nas duas décadas e 
legaram demandas de ensino para a área que ainda não se sabe como encaminhar 
pedagogicamente.  

São as diversificadas questões ainda sem respostas e que precisam de 
profissionais qualificados para empreender no espaço escolar a investigação acerca 
dessas situações e respondê-las em forma de projetos de investigação-ensino. Como 
coloca Goulart (2005), não basta apenas equipar as escolas com laboratórios de 
informática ou lousas interativas, mas é necessário fornecer condições políticos 
pedagógicas para o ensino e aprendizagem, a fim de que alunos e professores não sejam 
mais um grupo de usuários das tecnologias excluído da capacidade de pensar e usar as 
TIC’s de forma crítica e reflexiva.  

Também, ao utilizar os recursos da informática, os alunos devem produzir os 
próprios textos a fim de refletirem sobre a língua portuguesa em seu uso escrito, nos 
mais diversos gêneros. Os alunos devem ser avaliados em todos os momentos da 
produção de textos. Com as ferramentas disponíveis na internet, é possível elaborar 
projetos que visem o desenvolvimento criativo da linguagem escrita como uma 
extensão da fala. Como ressalta Filho (1986, p.12): “[...] na base das variações de toda a 
ordem, está o processo de formação social: a língua está estreitamente ligada à 
estrutura da sociedade que a utiliza e dos valores adotados por essa sociedade”. 

  Compreendemos com Filho (1986), que todo processo de formação social 
envolve a língua que falamos, e está impregnada na nossa estrutura civilizada e seus 
devidos valores, desse modo, o aluno necessita ter o contato com os meios de 
comunicação e tecnologia, já que conforme a sociedade se modifica, surgem novas 
invenções que por vezes, sentimo-nos obrigados a possuir o conhecimento de uso das 
mesmas, caso não aconteça isso, seremos excluídos em situações que exigem nosso 
domínio.  

A elaboração de textos deve ser orientada de modo que os alunos escrevam 
espontaneamente, porque, no momento de avaliação, analisa-se a capacidade escrita 
do aluno, sua intimidade com a máquina e a sua desenvoltura para produzir diferentes 
gêneros. Por isso, o aluno precisa de uma direção na atividade proposta, para que a 
partir dessa compreensão da proposta da aula, sinta-se instigado a produzir textos que 
apresentem coerência com o gênero textual que está sendo estudado naquele dado 
momento. 

 E principalmente saber qual a utilidade da ferramenta de informática, por 
exemplo, se for uma atividade dirigida a utilização do word em um determinado 
computador da escola, entender que cada uma das palavras apresentadas nessa 
ferramenta contribuem para a elaboração, formatação e estrutura do texto que está 
sendo produzido no momento. Entretanto, para construir textos de certo gênero, é 
necessário explicar para o educando a circunstância comunicativa, ou seja, que destina-
se a quem escreve-se, a temática, a qual círculo social o gênero poderá circundar e em 
que apoio ele poderá difundir. 

A metodologia que norteia esse trabalho consiste em uma pesquisa qualitativa 
de caráter bibliográfico, na qual   fazemos uso de várias fontes de pesquisa como:  Araújo 
(2008) Belloni (2001), Brasil (2000), Filho (1986), Goulart (2005), Marcuschi (2005) entre 
outros. Com o objetivo de discutir os desafios e perspectivas que envolvem o ensino de 
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língua portuguesa no contexto das tecnologias da informação e da comunicação. 
Traremos nesse trabalho a discussão sobre o trabalho com as tecnologias e seus gêneros 
correspondentes, a fim de subsidiar sua formação para os novos desafios que se 
colocam para o ensino de língua portuguesa, mediante o avanço da comunicação e 
interação entre alunos e professores na sala de aula.  

 
LÍNGUA PORTUGUESA E INTERNET: ALGUMAS POSSIBILIDADES 
 

Frequentemente, nos deparamos com deslumbramento com as TICs, com 
discussões que abordam sobre a necessidade de construírem um ensino a partir de 
computadores e transformar os alunos e professores em usuários das ferramentas 
virtuais como sendo um meio de obter um ensino e aprendizado mais efetivo. Surge 
então, o questionamento: o que saber para trabalhar com as tecnologias no ensino da 
língua portuguesa? Afinal, o que é sociedade tecnológica? Dentro desse cenário temos 
a seguinte definição: “Na essência dessa sociedade, a informação e o conhecimento são 
peças-chave para compreender os ambientes, as práticas docentes e as tecnologias de 
ordem: instrumental; informacional e comunicacional; do pensamento e da 
inteligência” (ARAUJO, 2008, p. 01).   

Assim, entendemos que para que tenhamos uma sociedade projetada com as 
novas tecnologias é preciso que as práticas docentes estejam encaixadas nesse meio e 
que funcionem não apenas como mais uma ferramenta sem utilidade, pelo contrário, 
espera-se que haja um interesse por parte da escola em receber essa mudança como 
algo que tem significado e importância e mais ainda, como forma de melhorar o 
aprendizado dos alunos. 

Quando as TICs são utilizadas como objeto de estudo, elas estão no centro da 
aprendizagem.  Não é preciso ter que abolir os livros para se obter um ensino de 
qualidade que envolva as tecnologias.  De fato, para que uma aprendizagem ocorra, ela 
precisa articular às demandas de aprendizagem de outras áreas, para a promoção de 
leitura e da escrita em favor das necessidades específicas dos demais componentes. 
Temos portanto, que valorizar as tecnologias em sua diversidade, pois a leitura e escrita 
é um processo que ocorre também em outra disciplinas na sala de aula, e não é apenas 
responsabilidade, por exemplo, do professor de português, propiciar a aventura com as 
TIC’s, já que ela proporciona que indivíduos das mais variadas classes sociais 
desenvolvam trabalhos, cabe, nessa situação, ao professor sentir-se motivado a buscar 
ajuda, ou seja, um conhecimento que no futuro lhe dará muitos frutos.  

 Essa situação deve ser proposta pelo professor de modo que os alunos 
aprendam seus gêneros correspondentes, os elementos discursivos necessários à leitura 
e à produção de uma história em quadrinho (HQ), de uma publicidade ou de um jornal 
televisivo, por exemplo. Tudo mediante o reconhecimento do uso das tecnologias no 
âmbito escolar, os quais dispõem em sua vida cotidiana, propor situações nas quais eles 
possam manusear os instrumentos tecnológicos, como a apresentação de seminário a 
partir de slide, é um trabalho necessário, que nos é solicitado no decorrer da nossa 
trajetória acadêmica, o professor pode e deve desenvolver no aluno o prazer pela 
pesquisa, incentivando a interação, tendo como foco principal algum gênero textual, o 
trabalho com slide desenvolve quatro eixos da língua portuguesa: Leitura, oralidade, 
escrita e produção textual.  
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Nossa sociedade está imersa nessa era tecnológica e nossos alunos mais ainda, 
é notável o interesse que eles apresentam, assim, trabalhos com as TICs é uma 
possibilidade de alcançarmos nossos objetivos com êxito. Sabemos que praticamente 
quase todos alunos possuem celular com acesso à internet, então, promover uma aula 
“diferente” a partir do uso de um aplicativo, visando trabalhar revisão dos conteúdos, é 
bastante interessante, uma vez que cada grupo de alunos buscará pontuar mais pontos, 
claro, que o professor orientará os alunos durante a execução do jogo, logo, além de 
participação mais efetiva, troca de conhecimento, a turma se divertirá. Vale salientar a 
importância do professor ter o plano “B”, pois, pode acontecer eventuais imprevistos, 
impossibilitando o uso das TICs. 

Nesse mundo contemporâneo, e com as inúmeras metodologias que surgiram, é 
muito importante o trabalho com projetos, de acordo com os PCNs (BRASIL, 2000), eles 
contribuem bastante para o engajamento do aluno nas tarefas, mais do que quando elas 
são definidas apenas pelo professor. Destarte, cabe aos professores proporcionar esses 
momentos aos alunos e estabelecer essa mediação entre o educando e o objeto do 
conhecimento utilizado no contexto, já que através dessa atitude o aluno tem a 
possibilidade de agir sobre aquilo que está sendo colocado para aprender. 

  São nos projetos que os discentes veem a chance de pesquisar e fazer 
descobertas sozinhos, e ao mesmo tempo, colocar em prática a teoria que tem visto 
durante as aulas. A própria escola pode oferecer uma ajuda, ao promover, por exemplo, 
feiras de ciências ou literária, trabalhos com gêneros variados, em exposições para 
outras escolas visitarem. Independente do projeto que é aplicado, o importante nessa 
situação é a união entre os funcionários e o empenho dos alunos para desenvolverem 
esse momento mais lúdico, dinâmico e interativo na escola. 

A linguística aprecia de acordo com os documentos PCN’s um ensino voltado 
para o discurso e ao mesmo tempo valoriza um trabalho que apresente como foco o 
estudo com os gêneros textuais, e também a expressividade presente na oralidade, pois 
desta forma poderá fazer uso dos conhecimentos prévios dos alunos e sua criatividade. 
De acordo com os PCNs: “O domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade 
de plena participação social, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso 
a informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo, 
produz conhecimento” (BRASIL, 2000, p. 23). Além disso, os referidos documentos 
estimulam o interesse pela leitura e a escrita como fontes de informação, aprendizagem, 
lazer e arte.  

De fato, sabemos que existe escolas em que o professor cria situações que 
possibilitam a construção do conhecimento de cada aluno, contextualizando sua 
proposta e valorizando a produção discente. Há progresso, mas a lentidão do percurso 
emperra a funcionalidade da proposta constante na lei e no mundo pós-globalizado da 
era do conhecimento.  

Infelizmente, embora disponhamos de tantas ferramentas, sabemos que ainda, 
a escola não tem dado conta de acolher essa novidade, pois conforme melhora em um 
aspecto, surge um outro avanço, e não possui um suporte que prepare os docentes para 
essa aula mais interativa, focada mais no conhecimento adquirido sem o livro, é difícil 
ver que a falta de política pública, de financiamento tem sido o maior problema, e não 
exatamente o desinteresse  do professor em aprender, para poder repassar para seus 
educandos. 
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 Portanto, enquanto educador, é necessário sempre se perguntar se na 
contemporaneidade, com os novos projetos políticos pedagógicos não é possível 
incorporarmos em metas e objetivos, o manuseio e a criatividade a partir das 
tecnologias. Pois, educar é cada vez mais utilizar e promover a inversão dos sujeitos no 
mundo das TIC’s. Das velhas às novas tecnologias, os recursos tecnológicos já foram 
ampliados em muitos lugares e escolas. 

 Os alunos exigem e em muitos momentos pedem para fazer o uso por exemplo, 
do celular. Porém, como o professor não está preparado para lidar com uma aula que 
esteja distante do livro didático, sente-se incapaz de dominar uma atividade que envolva 
essa tecnologia, principalmente que incentive aos alunos o uso real do celular para a 
pesquisa da atividade e não em sites que tenham redes sociais ou outro entretenimento.  

De tal modo, tanto a partir dos meios de comunicação (cinema, rádio, TV e jornal) 
quanto das novas tecnológicas (as que surgem da conjuração dos recursos das 
telecomunicações, dos meios eletrônicos e da informática) à educação, 
consequentemente a escola, estão imbuídas da dimensão tecnológica. Sendo, portanto, 
indissociável do contexto que a cerca, a escola precisa incorporar em suas diversas 
dimensões formadoras os vetores necessários para não se tornar um espaço que não 
acompanha o desenrolar do tempo. 

 Diante dos avanços tecnológicos e da comunicação na vida cotidiana, o meio 
educacional não tem como se desvincular da sociedade tecnológica, pois sempre 
surgem novas formas de produção, circulação e acesso à informação e ao 
conhecimento; emergem novos conceitos e práticas educacionais, preponderam novas 
linguagens, e modos de leitura e entendimento, que precisam cognitivamente, serem 
dominados. Vejamos o que diz as pesquisadoras Sampaio e Leite 2002: 

 
[...] Esse domínio se traduz em uma percepção global do papel das 
tecnologias na organização do mundo atual e na capacidade de o 
professor em lhe dar com as diversas tecnologias, interpretando sua 
linguagem e criando novas formas de expressão. Além de distinguir 
como, quando e por que são importantes e devem ser utilizadas no 
processo educativo (SAMPAIO; LEITE, 2002, p. 75). 
 

 Percebemos que com relação à escrita, as tecnologias apontam para a 
necessidade de pensarmos em um processo de alfabetização tecnológica.  Pois, se o 
educando for acompanhado desde essa fase nesse processo de aprendizagem 
tecnológico, as dificuldades no decorrer do tempo serão menores, e ao chegar em um 
nível mais avançado de ensino, se sentirão mais incluídos. A complexidade de suas 
dimensões sejam subjetivas ou objetivas requerem um processo de aprendizagem, que 
lhe permitirá habilidades e conhecimentos relevantes para o manuseio, domínio e 
criatividade por meio dos recursos tecnológicos. Nesse contexto, as várias partes do 
mundo, professores se deparam constantemente com as TIC’s em suas escolas.  

Muitos pais, compram tabletes, computadores, celulares, notebook para seus 
filhos que ainda não sabem ler, porém, não faz o uso do objeto para fins educativos, 
como jogos que envolvem números ou letras, a maioria utilizam outros aplicativos. Se 
procurassem se informar sobre quais são os aplicativos que contribuem para facilitar a 
aprendizagem de seus filhos, estariam preparando-os para um desenvolvimento 
cognitivo mais elevado, de modo dinâmico e divertido. Principalmente, aqueles que 
apresentam mais dificuldades em determinadas áreas.  
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Nesse sentido, seria muito útil se essa situação acontecesse como imaginamos, 
em que o avanço com as TIC’s ultrapassariam os muros das escolas e chegariam à sala 
de aula dos professores, as tecnológica da informação e da comunicação com menos 
dificuldades. Basicamente, tornou recorrente a utilização de filmes e trabalhos 
direcionados para a leitura da imagem, diversas estratégias já foram envolvidas pelos 
educadores.  

 
DESAFIOS DA CULTURA TECNOLÓGICA  
 

      A cultura tecnológica que cultivamos hoje é resultado dos níveis de relações 
historicamente que se apresentam como caminhos interpretativos, nos diversos níveis 
do processo de civilização do homem. Desse modo, o que podemos dizer dessa cultura, 
cujos rumos são regidos por resultados científicos? Como utilizar os avanços dessa 
tecnologia durante aulas de língua portuguesa, de maneira que possa incluir a todos 
educandos? E de que modo esses avanços na comunicação contribuem para a interação 
com o meio em que vivemos? 

São esses os questionamentos que todo ambiente educativo deve-se fazer ao 
elaborar projetos, pois são muitas as exigências feitas na atualidade sobre a integração 
das TIC’s durante o estudo do conteúdo de língua portuguesa, por exemplo, há 
momentos em que elas serão utilizadas e tanto o educando, quanto o educador 
necessita estar ligado com essa nova realidade.   

 As tecnologias podem garantir uma aprendizagem, mas também há exclusão de 
sujeitos. Apesar de vivenciarmos uma realidade que constantemente encontra-se em 
mudança, isso nos faz refletir que as TIC’s penetraram na vida das sociedades e criou-se 
uma população de excluídos, de pessoas que não tem acesso e não dominam as novas 
formas e os meios de comunicação e interação. Como diz Belloni (2001, p. 10) cabe “a 
escola, especialmente à escola pública, atuar no sentido de compensar as terríveis 
desigualdades sociais e regionais que o acesso desigual a estas máquinas está gerando.” 
É no espaço escolar que o aluno faz as descobertas e que muitas vezes consegue acessar 
os meios tecnológicos, pois sabemos que no mundo externo aonde o aluno convive, há 
muitas desigualdades, mas também sem financiamento por parte dos governantes, a 
escola ainda não consegue dá conta dessa demanda social, já que é muito grande em 
comparação com a quantidade de alunos que não possui acesso à internet.  

 Como aborda Belloni, e a única maneira desse educando sentir-se um pouco 
incluído é na sala de aula ao lado do professor e de seus colegas. E se a escola não propor 
ao aluno essa interação? Em que momento ele terá a oportunidade para conhecer e 
desenvolver? São muitos questionamentos que precisam serem respondidos, e buscado 
soluções, pois além de refletirmos, temos que procurar uma resposta para o problema.  

Garantir o acesso a informações de forma mais atualizada, não significa substituir 
o livro impresso pelos meios virtuais, pois o livro é um suporte de auxílio ao professor e 
uma forma do aluno acompanhar as atividades que são repassadas no decorrer das 
aulas. O acesso e a agilidade do fluxo e a atualização das informações conectaria mais a 
escola a rede de conhecimento.  

A educação nessa sociedade contemporânea, exige constantemente uma cultura 
mais ampla e uma preparação dos educadores para que nas aulas de língua portuguesa 
ao solicitar atividades, que envolvam habilidade cognitiva para falar com autonomia ou 
até mesmo utilização de ferramentas digitais o aluno precisa estar inserido. E a cultura 
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tecnologia incluída nessa realidade torna-se primordial no projeto do ensino-
aprendizagem de língua portuguesa por exemplo, a relação com as variações de gêneros 
por intermédio de leitura, e, sincronicamente intermediado por produções escritas. 
Segundo Libâneo (2002, p. 28) “[...] uma cultura geral mais ampliada, capacidade de 
aprender a aprender, competência para saber agir na sala de aula, habilidades 
comunicativas, domínio da linguagem informacional, saber usar meios de comunicação 
e articular as aulas com as mídias e multimídias”.  

Conforme foi explicitado por Libâneo, vale destacar que determinadas situações 
de produções, os educando passam a ver o texto como um avanço e não tal como, a 
finalização de si próprio; vê-se que os estudantes apreendem com precisão de projetá-
lo, escrevê-lo, reescrevê-lo e refazê-lo. 

 Muitas escolas ainda prevalecem com uma concepção de ensino tradicional, na 
qual o objetivo é transmitir uma quantidade enorme de conteúdo, tendo como 
fundamento o livro didático, que contribuirão o estudo momentâneo e concretiza-se 
com a realização das provas semestrais, não motivando sequer os alunos a olharem com 
aptidão a mudarem seu cotidiano.  

No entanto, como diz Belloni (1999, p.25) as TIC “não são necessariamente mais 
relevantes ou mais eficazes do que as mídias tradicionais em qualquer situação de 
aprendizagem”. É necessário acrescentar, que se o acesso às fontes de informações 
existentes no mundo virtual é fundamental, uma vez que dispõem de acervos diversos 
ligados à produção e a divulgação do conhecimento de ponta (bibliotecas, museus, 
institutos) etc. Também, temos o lixo virtual, ou seja, materiais sem validade científica, 
divulgação de informações não verídicas, sem menção da autoria e sem clareza das 
fontes. 

 Nessa mediação, em que as tecnologias se interpõem entre os interlocutores, o 
conhecimento e a informação são elementos permanentes presentes e que poderão ser 
um marco na vida desses alunos que veem no estudo, um oportunidade para conhecer 
novos mundos, navegar em outros horizontes diferentes dos que são vistos no dia a dia 
com família. 

Encontramos na internet muitos materiais didáticos e softwares com finalidades 
educativas, todos relacionadas ao ensino de língua portuguesa, porém, não apresenta 
opções que envolvam a criatividade dos alunos, pois em grande parte, são voltadas para 
as normas gramaticais. O que seria interessante era poder explorar do aluno seus 
conhecimentos, por exemplo, em uma produção textual e não simplesmente testes que 
ofereçam opções para escolher a alternativa correta ou errada.  

Toda ferramenta virtual apresenta sua importância, e tem sua efetivação, mas o 
que propomos é uma reflexão sobre como seria contribuinte uma ferramenta que 
propusessem aos alunos tentar produzir algo e não apenas acertar, pois ambas 
estratégias, estariam trabalhando com a aprendizagem sobre vários aspectos 
linguísticos.  

Com as discussões, entendemos  que a mudança não deve ser apenas no modo 
de pensar, mas de agir, já que não temos mais tempo para ficar esperando que as 
tecnologias sejam nossa companheira na realização dos planos, mas, além de termos o 
desejo de mudança, faz-se necessário sermos a mudança, ou seja, não apenas 
colocarmos culpa nas entidades pela falta de suporte, contudo, podemos utilizar aquilo 
que está ao nosso alcance, pois assim, já será um começo para tornarmos a realidade 
mais próxima dos nossos educandos.   
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Perante todos os desafios, que nos deparamos todos os dias, e mais 
especificamente, os que envolve as TIC’s, não devemos se conformar com a realidade 
que nos é oferecida, já que a mesma não oferece-nos um suporte cabível para 
introduzirmos esse avanço dentro da escola, então, está na hora de buscar alternativas 
de modo a desenvolver a leitura e escrita de forma mais efetiva, muitos são os modos 
de trabalhar a aprendizagem dos alunos.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Diante do contexto de estudo sobre as TIC’s e o ensino de língua portuguesa, 
percebemos que o ponto de partida para se pensar a educação e uso das TIC’s na escola, 
é primeiramente reconhecer o aluno como sujeito de sua aprendizagem, porque é ele 
quem realiza e não alguém que sofre ou recebe a ação e nessas circunstâncias, são 
necessário propor situações em que o aluno interage com as tecnologias durante as 
aulas de língua portuguesa, seja para fazer uma pesquisa, ou para elaborar um trabalho, 
descobrir coisas novas, construir projetos, entre outros.  

O importante nessa inserção das TIC’s durante as aulas de língua portuguesa, é 
que, ele entenda a finalidade das mesmas quando se trata de aprender o português, 
pois ao encontrar estratégias que trabalhem os conteúdos de níveis mais difíceis, e de 
um modo mais dinâmico as aulas se tornarão mais interessantes e instigantes para os 
discentes. Em pesquisas feitas na internet, por exemplo, encontramos inúmeros 
projetos já feitos por outras pessoas e que deram certo, assim, cabe ao educador 
adaptá-la a sua realidade, ou até mesmo inovar, atribuindo novas estratégias que 
acredita-se serem contribuintes e significativos para as suas aulas ministradas.  

Não há como ensinar alguém sem envolve-lo no ato de aprender. Nessa 
perspectiva, a sala de aula torna-se um espaço de troca entre aluno e professor, diálogo 
que é construído entre conhecimento de mundo e a vivência na sala de aula com outros 
indivíduos. Pois, ao chegarem na escola o aluno traz consigo os conhecimentos prévios 
adquiridos no dia a dia, em diversificadas situações de convivência e meios sociais. 

Assim, em um contexto de comunicação mediado pela dimensão tecnológica, a 
aprendizagem acontece a partir das mais distintas tecnologias, provenientes de 
formatos diversos que se utilizam-se de palavras e imagens e que atendem a finalidades 
múltiplas e proporcionam novos olhares para o estudo da disciplina de língua 
portuguesa e seus inúmeros gêneros textuais.  

Portanto, perguntar-se sobre a inserção da tecnologia em nosso cotidiano, mas 
especificamente na língua portuguesa, é fundamental para todos, pois o universo 
tecnológico, muitas vezes constitui-se no que os indivíduos estruturam no seu cotidiano 
e elaboram formas de pensamento. A perspectiva das TIC’s exige o uso dos demais 
espaços para promover além do acesso dos alunos a diversos ambientes virtuais, tais 
como laboratórios, sala de vídeo, e a realização de atividades externas.   

Os meios tecnológicos da comunicação e da informação permitem a integração 
de novas formas de produção da palavra, sob a forma de texto, dados, sons e imagens. 
Possibilitam a troca de informações através de uma língua universal (a linguagem digital) 
em tempo real, viabilizando a constituição de uma estrutura de redes que abrangem as 
inúmeras instituições.  

 Torna-se necessário repensar esse processo educacional, já que novas 
obrigações tem sido atribuídas as escolas, pois nunca antes, foi tão importante ter essa 
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formação e repensar sobre a evolução do conhecimento no espaço educacional, que 
encontra-se com poucas possibilidades e muitas limitações nesse quesito da tecnologia 
dentro da sala de aula, principalmente quando se trata de aulas ministradas de língua 
portuguesa. Muito se tem a fazer, para que haja uma verdadeira educação para todos, 
mais especificamente, quando pensamos nas inúmeras realidades sociais que são 
trazidas para dentro da escola e das necessidades de supri-las sem haver uma ajuda, ou 
melhor, união de todos aqueles que são responsáveis por essa categoria: família, escola 
e professor.  
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TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ESTUDO DO SISTEMA DIGESTÓRIO HUMANO: 
experiências inovadoras no processo de ensino-aprendizagem em biologia 

 
Regina Célia Pereira Marques 

 

RESUMO: O objetivo desse trabalho consistiu em abordar os resultados de experiências 
significativas para o ensino-aprendizagem em biologia, observadas em aulas referentes 
a fisiologia do sistema digestório humano, obtidas através de tecnologias digitais como 
recurso metodológico inovador. O presente trabalho teve como público-alvo uma turma 
do 2º (segundo) ano do curso técnico em alimentos do Instituto Federal de Ciências e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte-IFRN, Campus Pau dos Ferros. Na ocasião, o 
conteúdo já mencionado, foi desenvolvido com auxílio de recursos audiovisuais que 
enriqueceram os momentos de construção de conhecimento, como vídeo sobre o 
funcionamento da digestão, imagens ilustrativas e simulações em GIF através de 
exposição em Power point. O processo avaliativo para aferição do desempenho da 
turma ocorreu por meio de um desafio em forma de QUIZ com auxílio do aplicativo 
PLICKERS. A coleta de dados dessa pesquisa se deu através do desempenho dos 
estudantes no QUIZ, onde o conhecimento sobre o assunto trabalhado foi avaliado e 
aplicação de um questionário semiestruturado, buscando aferir a satisfação dos 
mesmos sobre a logística das aulas ministradas, assim como a metodologia utilizada. No 
tocante, verificou-se um aproveitamento satisfatório no domínio do conteúdo pela 
turma e uma aceitação significativa frente ao modelo de aula. A conclusão desse 
trabalho foi ao encontro dos desafios impostos pelas novas tecnologias às escolas na 
sociedade contemporânea, buscando romper paradigmas advindos do ensino mecânico 
ainda existente. Dessa forma, essa pesquisa reforça a necessidade de integração dos 
processos educativos à expansividade das novas tecnologias na sociedade moderna, 
fato necessário devido ao novo perfil de estudante, cada vez mais conectado e 
atualizado. Assim, mostra-se necessário repensar como ocorre a docência atualmente 
neste emaranhado de mudanças e buscar a construção progressiva de um elo mais 
fortalecido entre ensino-aprendizagem e novas tecnologias.  
 

Palavras-chave: recurso metodológico inovador, tecnologias digitais, sistema 
digestório, ensino-aprendizagem, biologia. 
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 
 

Na sociedade do século XXI, as tecnologias digitais estão disseminadas de forma 
crescente nos diversos ambientes, modificando a forma como as pessoas interagem, 
comunicam-se, conseguem entretenimento e adquirem conhecimentos. Nesse 
contexto, a escola também vem sofrendo modificações, principalmente na forma como 
ocorre o direcionamento dos processos de ensino-aprendizagem. “Ensinar e aprender 
são os desafios maiores que enfrentamos em todas as épocas e particularmente agora 
em que estamos pressionados pela transição do modelo de gestão industrial para o da 
informação e do conhecimento” (MORAN, 2000, p.37)   

Dessa forma, esse artigo reforça a busca por uma integração mais significativa 
entre o meio educativo e as novas tecnologias, enfatizando o ensino de biologia. Para o 
embasamento teórico desse trabalho destacam-se autores como Moran (2000), 
Rezende (2000), Faria (2004), Coutinho e Lisboa (2011), Carvalho e Guimarães (2016), 
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entre outros, os quais enfocam a influência crescente das novas tecnologias na 
sociedade e seus reflexos na prática educativa. 

A princípio, são abordados algumas discussões referentes as transformações do 
ensino no ambiente escolar resultantes das inovações tecnológicas, destacando o ponto 
de vista de alguns autores sobre esse tema e, possíveis estratégias de como utilizá-las 
com a finalidade de fortalecer os processos de ensino-aprendizagem.  Posteriormente, 
discute-se no corpo desse artigo a importância de estudar biologia com dinamismo 
através de práticas inovadoras que estejam ao alcance do professor e alunos. 

Por fim, serão descritas as experiências e resultados da pesquisa realizada com 
estudantes do IFRN, campus Pau dos Ferros durante o estudo da fisiologia do sistema 
digestório humano, aplicando exemplos de metodologias inovadoras. Dessa forma, esse 
artigo reforçou a busca por uma integração mais significativa entre o meio educativo e 
as novas tecnologias, enfatizando o ensino de biologia. 
 
INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICA DO SÉCULO XXI 
 

É incontestável que ensinar no século XXI já não resume-se apenas a estratégias 
convencionais baseadas no uso do livro didático e quadro branco. Ensinar hoje, é 
perceber que o público alvo já não se satisfaz com práticas de ensino pouco dinâmicas e 
de baixo impacto na curiosidade dos mesmos. Esses estudantes por vezes, já chegam no 
ambiente escolar repletos de conhecimentos prévios e de dúvidas que obrigam o 
professor a atualizar-se constantemente para auxiliá-los. Esse novo perfil de estudante 
é fruto das modificações sofridas pela sociedade no que se refere aos avanços das 
tecnologias da informação e comunicação. De acordo com Rezende (2000, p.83):  
 

O aluno de hoje, de todos os níveis de ensino, com o acesso (maior ou 
menor) às novas tecnologias em seu cotidiano, começa a 
desempenhar um novo papel no contexto escolar. Apresenta 
vantagens em relação ao aluno de dez anos atrás, porque traz para a 
escola maior conhecimento factual e demonstra necessidades e 
expectativas mais objetivas quanto à sua formação. 

 
Em observância ao grande acervo de possibilidades em se adquirir 

conhecimentos na sociedade contemporânea, muda-se também o perfil do professor, o 
qual, tenderá a ser cada vez mais um mediador e um guia nas formas em que os próprios 
estudantes constroem seus conhecimentos. Nesse sentido Moran (2000, p. 138) destaca 
que: 

 
A aquisição da informação, dos dados dependerá cada vez 

menos do professor. As tecnologias podem trazer hoje dados, 
imagens, resumos de forma rápida e atraente. O papel do professor- o 
papel principal- é ajudar o aluno a interpretar esses dados, a relacioná-
los, a contextualizá-los. 

 

 A ascensão das tecnologias da informação e comunicação no processo educativo 
não pode ser considerado por si só como a salvação para os problemas educacionais. 
Embora não se possa negar o seu rico acervo de possibilidades no trabalho pedagógico 
docente. É preciso lembrar que o professor continua sendo um elo elementar entre o 
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conhecimento e o educando, assim, a ocorrência da aprendizagem nesse contexto de 
inovações dependerá de como esse profissional estará aberto para adaptar sua prática 
e construir estratégias plausíveis na busca pelo conhecimento. Para Faria (2004, p. 58): 
 

Os recursos tecnológicos facilitam a passagem do modelo mecanicista 
para uma educação sociointeracionista, ainda que a realização de um 
novo paradigma educacional dependa do projeto político-pedagógico 
da instituição escolar, da maneira como o professor sente a 
necessidade desta mudança e da forma como prepara o ambiente da 
aula. 
 

 A heterogeneidade de estudantes que perpassam nas escolas brasileiras 
evidenciam a comum flexibilidade do educador em suas propostas didáticas. Esse fato 
mostra que o planejamento, embora seja bem organizado, ainda é passível de 
modificações. A utilização integrada de tecnologias a fim de dinamizar as aulas reduzem 
a dispersão dos estudantes, atingindo um percentual maior de satisfação e de 
envolvimento com o objeto de estudo. Porém, não se pode deixar de lado o fato de que 
uma das maiores dificuldades enfrentadas por educadores atualmente, reside no fato 
de alguns estudantes não estarem estimulados à aprender. “Aprender depende também 
do aluno, de que ele esteja pronto, maduro, para incorporar a real significação que essa 
informação tem para ele, para incorporá-la vivencialmente, emocionalmente” (MORAN, 
2000). 
 Tendo por base as diversas variáveis que interferem na ocorrência de uma 
aprendizagem satisfatória nas escolas, nota-se a busca incessante do modelo “perfeito” 
de ensino que venha a sanar ou pelo menos reduzir esses impactos negativos na 
aquisição de conhecimentos. Dessa forma, mesmo com carência de recursos nas escolas 
públicas e com a precariedade das condições sociais de onde surgem a maioria dos 
estudantes, nota-se que algumas tecnologias digitais como o celular por exemplo, já 
fazem parte do cotidiano deles, mesmo considerando o fato de que muitos ainda não 
tenham acesso. “O celular superou os computadores de mesa e passou a ser o aparelho 
mais usado por crianças e adolescentes” (CETIC, 2016). 

   Embora o uso destes tecnologias restrinja-se a comunicação, informação e 
entretenimento, é possível inseri-los na escola com a finalidade de construir 
conhecimentos, tendo em vista que os estudantes possuem afinidade com essas 
tecnologias. Em vista disso, mesmo com adversidades, é possível notar que o “mundo 
digital” está presente de forma direta e indireta nas diversas classes sociais, e deixá-lo 
de fora do contexto educativo poderá estagnar o papel da escola, diminuindo as 
oportunidades de mudança. “As TIC permitem aproximar pessoas de diferentes origens 
socioeconômicas, propiciando o aparecimento de espaços para troca de informações e 
partilha de conhecimentos” (COUTINHO e LISBOA, 2011, p. 15). 
 

BENEFÍCIOS DAS TICS PARA O ENSINO DE BIOLOGIA 
 

A biologia é uma ciência fascinante, assim como a química e a física, estudá-la 
para os jovens de hoje é ofertar possibilidades de compreender a dinâmica da vida a 
nível microscópico e macroscópico, tendo capacidade de interpretar e explicar 
fenômenos e processos biológicos que justificam a origem dos seres vivos e sua evolução 
na Terra. Ao estudar essa disciplina o estudante consegue sentir-se parte da odisseia da 



103 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

vida, tendo condições de agir no meio em que vive de forma responsável, saudável e 
sustentável. Diante desse contexto Krasilchik (2008, p.11) enfatiza: 

 
Admite-se que a formação biológica contribua para que cada indivíduo 
seja capaz de compreender e aprofundar as explicações atualizadas de 
processos e de conceitos biológicos, a importância da ciência e da 
tecnologia na vida moderna, enfim, o interesse pelo mundo dos seres 
vivos. Esses conhecimentos devem contribuir, também, para que o 
cidadão seja capaz de usar o que aprendeu ao tomar decisões de 
interesse individual e coletivo, no contexto de um quadro ético de 
responsabilidade e respeito que leve em conta o papel do homem na 
biosfera. 

 

Ainda, em relação a importância dessa disciplina no contexto das ciências da 
natureza, é válido destacar para o estudante  o fato de que toda ciência, assim como a 
própria biologia é construida pela persistência de indivíduos inquietos e curiosos, os 
quais usaram da investigação sistemática para chegar a possíveis descobertas, criando 
novos modelos e conceitos. “O ensino de Ciências e de Biologia é imprescindível para a 
formação cidadã, sua atual importância é extrema, e tende a crescer ainda mais com o 
passar do tempo e com a evolução da ciência e da sociedade” (JÚNIOR e BARBOSA, 
2009). 

 
Durante as frequentes transformações no campo educativo oriundas das 

inovações tecnológicas, os professores passaram a possuir mais possiblidades de 
enriquecer suas metodologias, trazendo novos significados para as aulas. Através do uso 
de recursos tencológicos  é possível fazer simulações fiéis sobre o objeto de estudo, 
apresentar imagens e vídeos de forma dinâmica complementando os conceitos 
estudados, além da disponibilidade de aprofundamento pelo estudante através da 
internet, tendo em vista o rico acervo disponibilizado nessa fonte. De acordo com 
Ruphentall et al (2011,  pag. 378): 

 
A tecnologia e a mídia progridem rapidamente; o que hoje é novidade 
amanhã estará ultrapassado. Em meio a esses novos tempos, é 
importante refletir e questionar a integração dessas novas mídias na 
escola, além do novo papel desta na formação dos alunos em tempos 
de constante evolução tecnológica. 

 

 Embora exista um acervo de possibilidades advindas das inovações tecnológicas, 
não se pode deixar de lado a importância do educador como organizador e mediador 
dessas técnicas em suas aulas, (...) “o papel professor continua fundamental nos 
resultados de aprendizagem, pois muito além do transmitir informações, passa-se a 
mediar, dialogar, perguntar, motivar o aluno no caminho da aprendizagem” 
(RUPHENTALL et al, 2011). 
 
O ESTUDO DO SISTEMA DIGESTÓRIO HUMANO 
 

A fisiologia do sistema digestório humano é um dos temas fascinantes da 
biologia. Apropriar-se desses conteúdos contribui para o estudante ampliar sua 
compreensão a respeito de informações referentes ao funcionamento do próprio corpo, 
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como a busca pela homeostase, nutrição adequada, prevenção de doenças, entre 
outros. A partir da apropriação destes conhecimentos o estudante torna-se capaz de 
vislumbrar um padrão de vida adequado para a manutenção de uma saúde equilibrada, 
além de ser estimulado a conhecer os demais sistemas que compõem o corpo humano.  
 Para conhecer o próprio corpo, é preciso que os discentes tenham noção das 
peculiaridades dos diversos sistemas, identificando a anatomia e funcionalidade de cada 
órgão. Dessa forma, torna-se elementar que as aulas referentes a esses assuntos possam 
ser dinamizadas através de práticas inovadoras, assim, o uso de recursos didáticos que 
utilizem as novas tecnologias favorecem a ocorrência de uma aprendizagem mais sólida. 
“O uso de tais recursos possibilita o desenvolvimento do conhecimento de maneira 
divertida e interativa, aumentando, assim a motivação dos alunos” (CARVALHO e 
GUIMARÃES, 2016). 
 Pensando na melhor forma de trabalhar o sistema digestório e conseguir atingir 
uma aprendizagem significativa, justifica-se o uso de recursos variados associados com 
o cotidiano do estudante, dessa forma pode-se verificar os conhecimentos prévios dos 
mesmos e ressignificar o que eles já sabem de forma contextualizada. 
 
DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA  
 

A referida pesquisa foi realizada com uma turma de 2º ano do curso técnico em 
alimentos, turno vespertino no Instituto Federal de Ciências e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte-IFRN, Campus Pau dos Ferros. Durante esse trabalho realizou-se uma avaliação 
acerca da metodologia e recursos utilizados, além da apreciação dos benefícios advindos 
da utilização de inovações tecnológicas no ambiente escolar em aulas de biologia, 
visando a ocorrência de um ensino-aprendizagem mais dinâmico e coerente com as 
demandas vigentes na sociedade contemporânea. 

A pesquisa foi realizada em três momentos, os quais foram divididos em 5 (cinco) 
aulas. No primeiro encontro utilizou-se duas aulas com duração total de 90 minutos. Na 
execução da aula houve inicialmente a apresentação do conteúdo e exposição dos 
objetivos da aula, em seguida realizou-se uma sondagem exploratória com 
questionamentos sobre o conteúdo estudado, buscando verificar os conhecimentos 
prévios dos estudantes.  

Durante a aula, foram utilizados recursos tecnológicos para dinamizar a 
integração do conhecimento e facilitar a aprendizagem, sendo realizadas através de: 
exibição de vídeo didático, mostrando o trajeto do alimento pelo tubo digestório, 
buscando assim aguçar a curiosidade dos discentes; apresentação teórica dos conceitos 
através de explanação oral e dialogada com o auxílio de slides referentes ao tema; 
exibição de ilustrações, esquemas e GIFS animados que simulavam o funcionamento dos 
órgãos, dando um novo sentido aos conceitos trabalhados; e estimulação da reflexão 
através de perguntas norteadoras e aprofundamento do conteúdo através de link 
disponibilizado no grupo whatsapp da turma, o qual direcionava ao site: 
http://www.planetabio.com/digestao.html. 

No segundo encontro, com 2 (duas) aulas de 45 minutos, realizou-se uma 
avaliação dos conhecimentos fixados pela turma nas aulas conceituais através de um 
QUIZ contendo 20 (vinte) questões relativas ao conteúdo estudado. Nesse processo, a 
turma foi dividida em 08 (oito) equipes, munidas apenas com os cartões/código com 
quatro ítens a serem identificadas pelo aplicativo PLICKERS instalado no smartphone do 

http://www.planetabio.com/digestao.html
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professor. Em seguida, a novidade do uso dessa ferramenta e as regras do QUIZ foram 
explicadas aos estudantes. As perguntas presentes nessa avaliação eram expostas 
através de apresentação em power point®. Os dados relativos as respostas de cada 
equipe eram coletadas através do aplicativo, o qual reconhecia os itens presentes nos 
cartões/código, sendo possível obter o percentual de acertos e erros de cada grupo em 
tempo real. 

O último momento relativo a pesquisa ocorreu em 1 (uma) aula de 45 (quarenta 
e cinco) minutos, onde foi aplicado um questionário semiestruturado buscando aferir a 
satisfação dos estudantes sobre a logística das aulas ministradas, assim como o tipo de 
metodologia proposta. O questionário foi elaborado com 08 (oito) perguntas fechadas 
distribuídas em subcategorias e 04 (quatro) questionamentos abertos, onde os 
estudantes poderiam realizar comentários sobre a dinâmica, metodologia e vivências 
dos mesmos durante as aulas sobre o sistema digestório humano. 

Todos os dados referentes ao desempenho dos estudantes no processo avaliativo 
através do QUIZ foram condensados no aplicativo PLICKERS e depois transferidos para 
planilha do ECXEL. Algumas informações obtidas no questionário semiestruturado 
também foram organizadas em planilhas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

1. Desempenho das equipes no QUIZ referente ao sistema digestório. 
 Os resultados apresentados dizem respeito ao aproveitamento e domínio de 

conteúdos apresentados pelos estudantes durante o QUIZ.  O desempenho das 08 (oito) 
equipes durante esse processo avaliativo são apresentados no gráfico a seguir. 

 
Figura 01: Quantidade de acertos no QUIZ. 

 
Fonte: dados dos pesquisadores. 

Diante dos dados evidenciados no gráfico notou-se um número elevado de 
acertos por parte de todas as equipes, tendo em vista que tiveram desempenho acima 
de 80%, merecendo destaque para as equipe 1 e 6 que obtiveram 100% de acertos.  

A partir desse resultado foi possível constatar que a metodologia inovadora 
utilizada nas aulas teve impacto significativo no processo de ensino-aprendizagem do 
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conteúdo estudado, indo de encontro aos pressupostos elencados por teóricos no corpo 
deste artigo. 

Em relação aos dados condensados do questionário semiestruturado 
apresentam-se os itens abaixo em forma de tabela, gráficos e descrições das opiniões 
pessoais dos alunos. 

 
2. RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO SEMIESTRUTURADO (QUESTÕES FECHADAS). 

 
TABELA 01: Opinião dos alunos quanto à aula teórica abordando o conteúdo. 

 
Em relação a opinião dos alunos quanto a logística da aula teórica, percebeu-se 

que a maioria dos estudantes considerou ótimo a organização do conteúdo e a 
compatibilidade com as formas de avaliação do conteúdo, fato visível no decorrer dos 
momentos vivenciados durante os encontros. 
 
TABELA 02: Opinião dos alunos em relação ao processo de ensino-aprendizagem 
relacionado ao professor 

ITENS DO QUESTIONÁRIO RUIM  REGULAR BOM ÓTIMO 

2.1- Domínio do conteúdo pelo 
professor. 

0  0 3% 97% 

2.2-Didática/metodologia usada pelo 
professor. 

0  0 29% 71% 

2.3- Clareza na explicação do 
conteúdo. 

0  0 13% 87% 

2.4- Interação do professor com os 
alunos durante as aulas. 

0  0 17% 83% 

2.5- Disponibilidade do professor 
no esclarecimento de dúvidas. 

0  3% 4% 93% 

2.6- Aproveitamento no tempo de 
aula. 

0  7% 43% 50% 

 
Na avaliação dos alunos em relação aos aspectos profissionais do professor 

diante do trato com o assunto e nos direcionamentos para a ocorrência do processo 
ensino- aprendizagem, verificou-se que a maioria dos estudantes consideraram ótimo o 
domínio do conteúdo, a didática/metodologia utilizada, clareza na explicação, interação 
professor-aluno, disponibilidade no esclarecimento de dúvidas. Apenas no quesito 
aproveitamento do tempo de aula, 7% dos alunos consideraram regular, 43% bom e 50% 
ótimo. Diante da questão do tempo, é possível que tenha ocorrido percas devido a 

ITENS DO QUESTIONÁRIO RUIM REGULAR BOM ÓTIMO 

1.1- organização do conteúdo 
ministrado. 

0 0 23% 77% 

1.2- Compatibilidade do conteúdo 
exigido nas avaliações com o conteúdo 
lecionado. 

0 0 27% 73% 



107 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

organização dos grupos durante o quiz, embora não se possa desprezar que essa rápida 
organização dependia da atenção e disponibilidade dos alunos. 
TABELA 03: Opinião dos alunos sobre a metodologia de avaliação da aprendizagem. 

ITENS DO QUESTIONÁRIO RUIM REGULAR BOM ÓTIMO 

3.1- Organização dos estudantes em grupos. 0 10% 60% 30% 

3.2-  Estrutura das perguntas do quiz. 0 0 37% 73% 
 

 Sobre a opinião dos alunos em relação aos métodos avaliativos da aula, 
percebeu-se que uma pequena parcela de 10% dos estudantes considerou regular o fato 
de serem agrupados em equipes durante o quiz, 60% foram a favor da logística e 
consideraram boa e 30% considerou ótima, mostrando preferência por essa forma de 
organização.  Quanto a estrutura do quiz, a maioria (73%) considerou ótimo. 
GRÁFICO 02: Auto avaliação dos alunos em relação ao aprendizado do conteúdo antes 
e depois das aulas. 
 

 
Fonte: dados dos pesquisadores. 

 
Fonte: dados dos pesquisadores. 

 
 Sobre a averiguação dos conhecimentos dos estudantes, realizados antes e 
depois da aula, foi possível notar um crescimento significativo em relação aos 
conhecimentos prévios demostrados anteriormente pelos estudantes quando 
comparados ao domínio de conteúdos pós-aula. Através dessa verificação percebeu-se 
que os objetivos foram alcançados de forma significativa e a metodologia utilizada 
trouxe reflexos valiosos para a ocorrência do processo de ensino- aprendizagem. 
 
3. RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO SEMIESTRUTURADO (QUESTÕES ABERTAS). 

 
3.1.  Opinião dos estudantes em relação as contribuições que a 

utilização de recursos tecnológicos nas aulas pode proporcionar para a 
sua aprendizagem. 

_ “Maior velocidade na aprendizagem do aluno, pois, estamos mais 
envolvidos nessa nova geração de tecnologias e isso nos deixa mais 
confortáveis e seguros”. 
_ “Proporciona mais clareza do conteúdo”. 
_ “Melhor compreensão do assunto”. 
_ “Torna a aula mais dinâmica, a explicação pode ser resumida e moldada ao 
gosto do professor, facilitando a compreensão acerca do assunto”. 
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_ “Proporciona melhor interatividade, fugindo da didática clássica, tornando 
mais agradável”. 
_“Uma aprendizagem mais rápida”. 
_ “Facilita a interpretação e o entendimento”. 
_ “O aprendizado através de vídeos, gifs, imagens, gráficos, etc, auxilia no 
ensino”. 
_ “Com esses recursos a aula não fica mecânica”. 
_ “Aula mais clara, além de desprender o professor e aluno do quadro”. 
_ “Permite maior versatilidade na compreensão do conteúdo, dependendo de 
como sejam usados”. 
 
3.2.  Aspectos que os estudantes consideraram relevantes para a sua 

aprendizagem em relação à atuação do professor no trato com o 
conteúdo. 

_ “As animações usadas, a forma como o conteúdo é lecionado torna a 
compreensão mais fácil”. 
_ “Relação na prática e na teoria”. 
_” Os desenhos feitos pelo professor, as imagens e vídeos elucidam bem os 
exemplos, bem como as situações de realidade pelo professor e expostos”. 
_ “A interação do professor com os alunos, fazendo uso de exemplos práticos que 
facilitam o entendimento”. 
_ “No caso dos exemplos, ele diz e leva para coisas do cotidiano e isso facilita”. 
_ “Gifs no slide durante a abordagem do conteúdo e desenhos no quadro me 
ajudaram bastante”. 
_ “A metodologia de ensino do professor, juntamente com os desenhos 
explicativo e com os exemplos trazidos pelo tal”. 
_ “Muita clareza, total domínio do conteúdo, bons exemplos, imagens do slide, 
desenhos do professor no quadro”. 
_ “A clareza nos slides, exemplos reais”. 
_ “O fato de o professor detalhar bem cada assunto, não deixando que os tópicos 
passem sem serem bem entendidos”. 
_ “A presença de exemplos, com vídeos, desenhos, questões para responder”. 
_ “Na questão do professor citar muitos exemplos do nosso dia a dia com isso 
fazendo com que haja maior interação do aluno com a aula”. 

 Após a coleta de opiniões dos estudantes nas questões abertas percebeu-se que 
o modelo de aula proposto é significativa para a aprendizagem dos mesmos, além do 
fato de mostrarem nitidamente uma predileção por aulas onde se utilizam recursos 
tecnológicos. Também foi possível fazer uma auto avaliação sobre a eficácia da 
metodologia utilizada, possibilitando dessa forma, destacar quais pontos foram 
relevantes e onde se deve refletir e modificar a prática utilizada, tendo em vista que, em 
meio a tantas mudanças no contexto educativo é importante que educadores na era 
digital, busquem sempre novas alternativas atualizadas para se chegar ao processo de 
ensino e aprendizagem. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Diante do exposto neste trabalho pode-se evidenciar que existe a necessidade 
constante de atualizar os métodos convencionais de ensino através da utilização das 
tecnologias digitais. Não há como negar que a escola do século XXI já não estrutura-se 
mais em práticas ultrapassadas e mecânicas. Existe atualmente uma nova ordem 
mundial que perpassa os muros das instituições no que se refere a possibilidade de 
informações e conhecimentos. Vive-se em uma dinâmica social em que a cada dia mais 
pessoas estão conectadas, a tecnologia modificou a forma de interação entre esses 
indivíduos, esse fato traz reflexos também para a educação e, sem dúvidas, na forma 
como o processo de ensino-aprendizagem ocorre atualmente nas escolas.  

Em observância aos aspectos positivos experienciados nesse estudo, percebeu-
se uma aproximação maior entre estudantes e o conhecimento, havendo participação e 
dinamismo durante as aulas, mostrando a afinidade dos jovens com os recursos digitais. 
Com isso, as metodologias utilizadas pelo professor merecem reflexão, tendo em vista 
que a forma de ensinar no mundo digital já não é a mesma de décadas atrás, é preciso 
que o educador seja um agente de mudanças e busque construir progressivamente um 
novo cenário para a ocorrência do processo educativo. 

A ocorrência dos momentos de aulas desenvolvidos nessa pesquisa sobre a 
fisiologia do sistema digestório humano mostrou que planejamentos simples, utilizando 
da criatividade e um pouco de tecnologia podem propiciar momentos fantásticos de 
aprendizagem, principalmente numa disciplina como biologia, que necessita de uma 
abstração cuidadosa por parte do aluno para que processos biológicos sejam 
compreendidos de forma significativa. Assim, também percebeu-se nas opiniões dos 
estudantes que estratégias inovadoras, utilizadas de forma coerente e sistematizada 
com o cotidiano deles são momentos únicos de aprendizagem e, aproximam-se do 
ensino que se espera para o século vigente, onde o aprender não se resume apenas ao 
espaço de sala de aula, livros didáticos ou do repasse do professor, mas que o 
conhecimento seja descoberto ou redescoberto, havendo poucas fronteiras para o 
estudante. 

Portanto, pode-se concluir através desse trabalho que a era digital vem trazendo 
desafios às escolas na sociedade contemporânea e que é preciso que as instituições 
acompanhem essas mudanças, buscando uma integração mais reciproca entre ensino-
aprendizagem e novas tecnologias. Dessa forma é possível romper paradigmas advindos 
do ensino mecânico ainda enraizado na cultura escolar e construir progressivamente 
novos métodos e maneiras de educar com qualidade e significado.  
 
REFERÊNCIAS 
 
BARBOSA, A.R.J. SILVA JUNIOR, N.A. Repensando o Ensino de Ciências e de 
Biologia na Educação Básica: o Caminho para a Construção do Conhecimento 
Científico e Biotecnológico. Democratizar, Rio de Janeiro, v.3, n.1, 2009.  
 
COUTINHO, Clara Pereira; LISBÔA, Eliana Santana. Sociedade da informação, do 
conhecimento e da aprendizagem: desafios para educação no século XXI. Revista de 
Educação, v. 18, n. 1, p. 5-22, 2011. 
DE JESUS CARVALHO, Laís; GUIMARÃES, Carmen Regina Parisotto. TECNOLOGIA: UM 
RECURSO FACILITADOR DO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA. Encontro Internacional 



110 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

de Formação de Professores e Fórum Permanente de Inovação Educacional, v. 9, n. 1, 
2016. 
 
FARIA, E. T. O professor e as novas tecnologias. Ser professor, v. 4, p. 57-72, Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 2004. 
http://www.cetic.br/noticia/celular-torna-se-o-principal-dispositivo-de-acesso-a-
internet-aponta-cetic-br/ <<acesso em 12/03/2018>> 
 
KRASILCHIK, Myriam. Prática de ensino de biologia. São Paulo: EdUSP, 2008. 
 
MORAN, J. M. Ensino e aprendizagem inovadores com tecnologias. Informática na 
educação: teoria & prática, v. 3, n. 1, 2000. 
REZENDE, Flavia. As novas tecnologias na prática pedagógica sob a perspectiva 
construtivista. Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências (Belo Horizonte), v. 2, n. 1, p. 
70-87, 2000. 
RUPPENTHAL, R; DOS SANTOS, T. L.; PRATI, T. V. A utilização de mídias e TICs nas aulas 
de Biologia: como explorá-las. Cadernos do Aplicação, v. 24, n. 2, 2011. 
 
SABINO, S. M., MOULIN, T., OLIVEIRA, A., GANDINI, S., VIANA, F. N., & SILVA, C. As 
Influência do uso das TICs no ensino de biologia e ciências. XVII Encontro Latino 
Americano de Iniciação Científica, 2013. 
 
  

http://www.cetic.br/noticia/celular-torna-se-o-principal-dispositivo-de-acesso-a-internet-aponta-cetic-br/
http://www.cetic.br/noticia/celular-torna-se-o-principal-dispositivo-de-acesso-a-internet-aponta-cetic-br/


111 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

 
AS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO: O uso do computador com acesso à internet na 

prática pedagógica do professor 
 

Richard Fernandes 39 
 

RESUMO: Nas últimas décadas, o computador conectado à internet tornou-se uma 
ferramenta essencial para o professor poder exercer a sua profissão docente. Sem essas 
duas tecnologias digitais, o professor ficaria quase impossível de planejar aulas atrativas 
para serem ministradas para os educandos em sala de aula. O presente artigo possui 
como objetivo expor de forma reflexiva o uso do computador com acesso à internet na 
prática pedagógica do professor. Utilizou-se da pesquisa bibliográfica, de cunho 
exploratório, como método procedimental, tendo como aporto teórico: Castells (2016), 
Valente (1999), Lévy (1993) e McLuhan (1974). A partir da interconexão do tema com as 
diferentes teorias relacionadas ao campo da pesquisa, foi possível averiguar que, o 
computador, com acesso à internet, foi inserido pelo Ministério da Educação-(MEC) nas 
instituições públicas de ensino com objetivo de modernizar tanto as escolas quanto a 
prática pedagógica do professor. De maneira geral, ficou constatado com a pesquisa que 
ainda existem muitas dificuldades estruturantes nas instituições educativas para os 
anseios do (MEC) ser concretizado em sua totalidade. 
 
Palavras-chave: Educação. Computador. Internet. Professor. Prática pedagógica 
 
1 INTRODUÇÃO  
 

Em um cenário inovador e dinâmico, as novas tecnologias da informação e 
comunicação passaram a serem consideradas como sendo a confluência de produtos 
tangíveis e intangíveis, que foram criadas pelo homem com objetivo de atender suas 
reais necessidades de comunicação e de trabalho. Para Castells (2015, p.87, grifo do 
autor), essa tecnologia e composta principalmente pela microeletrônica, computadores 
(software e hardware), telecomunicações e optoeletrônica. 

Nessa perspectiva, o computador, como sendo uma tecnologia digital, que 
passou a ser usado pela sociedade contemporânea para realizar múltiplas funções, 
assim que foi introduzida no sistema de educação básica essa tecnologia digital já 
passaria a ter mais de uma incumbência deliberativa de auxiliar o professor em sua 
prática pedagógica. Em relação a isso, Moran (2000, p. 44) vem nos esclarecer que “[...] 
o computador nos permite pesquisar, simular situações, testar conhecimentos 
específicos, descobrir novos conceitos, lugares, ideias. Produzir novos textos, avaliações, 
experiências”. De fato, essa tecnologia assim que chegou às escolas de nível básico 
passaria a ofertar aos professores inúmeros benefícios para este impulsionar o processo 
de ensino-aprendizagem dos alunos em sala de aula. 

Nesse contexto, o Ministério da Educação-(MEC) do Brasil buscando acompanhar 
as transformações que passaram a ocorrer no âmbito da educação, (principalmente por 
causa do seguimento de novas tecnologias para o ensino) passou a inserir mais um artigo 
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na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-(LDB). No caso, esse novo o artigo, 
(80, § 40), que passou a está presente nesta lei traz a importância das instituições 
educativas de ensino inserir a internet na prática de ensino do professor. Em princípio, 
a partir desta medida governamental, os laboratórios de informática presentes em 
todos os níveis e modalidades de ensino, passaram a estarem incumbidos de ofertar não 
somente o computador para auxiliar a prática pedagógica do professor, mas também 
precisaram garantir acesso à internet.  

O presente artigo tem como objetivo apresentar para o leitor uma discussão 
epistemológica sobre o uso do computador com acesso à internet na prática pedagógica 
do professor.  

Para evidenciar melhor a problemática desta pesquisa, o presente estudo parte 
de um enfoque metodológico de uma pesquisa bibliográfica, de cunho exploratório, 
tendo como fundamentação teórica vários escritores importantes, que abordam em 
suas pesquisas a importância das novas tecnologias para a área da educação. 

 

2 A TECNOLOGIA COMO FRUTO DO PROGRESSO HUMANO 
 

O homem é um ser histórico em constante processo de evolução material. No 
decorrer da sua trajetória pela terra, especificamente, nos dois períodos clássicos da 
pré-história, Paleolítico e Neolítico, o Homo Sapiens, já possuía aptidões cognitivas para 
transformar alguns instrumentos retirados da natureza em tecnologias, como, por 
exemplo, a confecção de flechas, arados, e lanças. Apesar de estes artefatos serem 
usados, principalmente para prospectar alimentos, no entanto, foram com estas 
primeiras tecnologias rudimentares que os ancestrais do homem contemporâneo 
começaram a fazer cultura e, por sua vez, passar para outras gerações futuras (LÉVY, 
1993). 

Pesquisas científicas registradas em livros demostram muito bem que as 
tecnologias sempre passaram a caminhar em conjunto com o progresso humano na 
terra. Cada nova tecnologia criada e, por conseguinte, deixada por uma determinada 
civilização, possibilitou que outras vigentes, como a contemporânea, passassem a 
descobrir e, consequentemente, a compreender o nível de conhecimento que esta 
população detinha para fabricar seus artefatos. De fato, as tecnologias usadas pelo 
homem, ao longo dos séculos, passaram a serem vestígios importantíssimos para os 
pesquisadores possam identificar posteriormente diferentes traços culturais deixados 
pela população em seus habitats naturais.  

Nesse contexto, com o surgimento da Revolução Industrial, no século XVIII, na 
Inglaterra, o homem passou a ter mais acesso ao conhecimento científico através de 
livros impressos- e a utilizar esse conhecimento adquirido nestes materiais para 
desenvolver novas tecnologias mais precisas, como, por exemplo, a máquina a vapor. 
Essa tecnologia industrial foi essencial para substituir o trabalho exercido pelos artesãos. 
Para tanto, as primeiras máquinas não trouxeram somente benefícios positivos para o 
homem, uma vez que o ambiente das fábricas onde essas tecnologias eram instaladas 
para os trabalhadores manusearem era totalmente inóspito; às vezes sem iluminação e 
ventilação. Para compreendermos melhor um pouco do processo de ascensão da 
Revolução Industrial no mundo, Castells (2016) afirmar que:  
 

Segundo os historiadores, houve pelo menos duas revoluções 
industriais: a primeira começou pouco antes dos últimos trinta anos 
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do século XVIII, caracterizada por novas tecnologias como a máquina 
a vapor, a fiadeira, o processo Cort em metalurgia e, de forma mais 
geral, a substituição das ferramentas manuais pelas máquinas; a 
segunda, aproximadamente cem anos depois, destacou-se pelo 
desenvolvimento da eletricidade, do motor de combustão interna, de 
produtos químicos com base cientifica da fundição eficiente de aço e 
pelo início das tecnologias de comunicação, com a difusão do telégrafo 
e a invenção do telefone (CASTELLS, 2016, p. 90). 
 

Diante desta explicação trazida por Castells (2016) fica evidente que cada 
época/século da nossa história, ficou marcado pelo desenvolvimento de novas 
tecnologias. A partir da primeira Revolução Industrial, as décadas vindouras a esse 
advento passavam a deixar cada vez mais explicito para as pessoas, que as novas 
tecnologias surgidas trariam muitas mudanças culturais no ambiente das cidades.  

Além disso, embora a Revolução Industrial passasse a significar um novo avanço 
na disponibilidade de novas tecnologias para à sociedade moderna, porém, foi a partir 
deste advento revolucionário que países imperialistas, como Inglaterra, França, 
Alemanha e Estados Unidos começaram a transpassar suas fronteiras físicas e espaciais 
para prospectar novos territórios que possuíssem grandes reservas de recursos naturais. 
A busca hegemônica e incessante destes países por matéria-prima, em outros 
continentes, serviu de base para desenhar o contorno da primeira Guerra Mundial-
(1914-1918) (CASTELLES, 2016).  

No século XX, as novas tecnologias passaram a caracterizar o poder hegemônico 
dos países imperialistas. Estados Unidos, percursor da Segunda Revolução Industrial40, 
ao entrar na Segunda Guerra Mundial (1939-1945), buscou transmitir para o mundo 
uma representação simbólica de um país com total domínio em tecnologias bélicas. Para 
demostrar esse poder usou armamentos e equipamentos militares modernos, como: 
aviões de guerra, navios, e armas nucleares no campo de batalhas contra os países do 
eixo (Alemanha, Itália e Japão).  

Nessa perspectiva, o computador, como sendo uma tecnologia que já era usada 
nesse período pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, passou a ser uma 
técnica essencial para os cientistas que exerciam o trabalho de defesa neste órgão norte 
americano.  Esses profissionais passaram a usar o computador para produzir armas 
bélicas cada vez mais precisas que exigiam cálculos complexos para finalizar o seu 
processo de fabricação (CASTELLS, 2016). 

Para tanto, o uso do computador pelo Departamento de Defesa Americano só 
daria um salto para o futuro quando essa organização militar criava a Internet no final 
da década de 60. Essa nova tecnologia, passou a representar uma conquista de suma 
importância para Agência de Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA) dos Estados Unidos. 
De início, o objetivo principal da criação da internet era prevenir o sistema de 
comunicação norte-americano de ataques de inimigos. Como estava no ápice da Guerra 
Fria, o uso da internet ficou restrito, por décadas, ao centro de pesquisas de algumas 
universidades americanas, que colaboravam com o departamento de defesa. Nesse viés, 
Castells (2016, p. 101) vem dizer que: “[...] em 1983, houve uma divisão entre ARPANET, 
dedicada a fins científicos, e a Milnet, orientada diretamente às aplicações militares”. 

                                                           
40 Representou o desenvolvimento de novas tecnologias à base de fontes de energias, como o petróleo, 
água, urânio. 
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De fato, essa abertura mesmo não sendo ainda a emancipação da internet para a 
sociedade civil, porém, isso já possibilitou que surgissem esperanças no seio da 
sociedade para um dia ter um mundo interconectado através da rede mundial de 
computadores. 

De maneira geral, o ciberespaço era uma realidade que aos poucos estava sendo 
desenvolvido nas universidades americanas para ser posteriormente ser liberada para a 
sociedade civil. A princípio, só na década de 90 era que iniciava as primeiras 
transformações nesta rede. Tim Bernes-Lee, ao desenvolver a World Wide Web, daria o 
primeiro grande salto para o futuro para sistematizar a internet para a sociedade civil. 
Com o surgimento dos navegadores de internet, como o Explorer e Netscape, a web 
tornaria um ambiente mais democrático e de fácil acesso, bastando só o sujeito agora 
está conectado ao um provedor para navegar no oceano de informações-, que é o 
ciberespaço (LÉVY, 1999). 

 
   

3 O COMPUTADOR: UMA TECNOLOGIA ESSENCIAL PARA A PRÁTICA PEDAGÓGICA DO 
PROFESSOR 
 

No século XIX, com o avanço nas pesquisas na área das ciências da natureza, 
Charles Babbage idealizava para o mundo a ideia inicial do computador. Os seus 
conceitos algorítmicos de desenvolver uma máquina que auxiliasse somente em cálculos 
matemáticos, ganharia outros contornos quando Ada Lovelace e Herman Hollerith 
passaram a compor o seu projeto de aperfeiçoar essa máquina. Ada e Hollerith, como 
tinham uma visão mercadológica mais acurada do que mesmo o próprio Babbage, 
ambos passaram a perceber que o computador poderia ser mais do que uma máquina 
de realizar cálculos aritméticos. Em tese, esse pensamento foi o primeiro passo dado 
para consolidar o projeto da invenção do computador para a sociedade contemporânea 
(FONSECA FILHO, 2007). 

Para tanto, até o computador conseguir despertar necessidades e desejos de 
consumo na grande massa da população foi preciso que surgisse na década de 1970, no 
território de Silicone Vallery, renomados pesquisadores da microeletrônica engajados 
no desenvolvimento do computador pessoal. Em relação a esse fato, Lévy (1993) 
destaca que: 

 
Na metade da década de setenta, uma pitoresca comunidades de 
jovens californianos à margem do sistema inventou o computador 
pessoal. Os membros mais ativos deste grupo tinham o projeto mais 
ou menos definido de instituir novas bases para a informática e, ao 
mesmo tempo, revolucionar a sociedade. De uma certa forma, este 
objetivo foi atingido. (LÉVY, 1993, p.43). 

.  

 
O computador pessoal, de acordo com o pensamento de Lévy (1993), 

representou um avanço significativo na modernização do computador para a sociedade 
civil. Além disso, podemos perceber através do discurso de Levy que o computador 
pessoal estava emergindo com a proposta de deixar a sociedade mais conectada ao 
ciberespaço.  
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Nessa perspectiva, quando o computador pessoal revolucionou os modos da 
informática para a sociedade civil, vários países, como os Estados Unidos, interessados 
em modernizar o seu sistema educativo de ensino, começaram a criar laboratórios de 
informáticas no ambiente das universidades e, por sua vez, adquiri o computador 
pessoal para ser usado pelos alunos nestes espaços educativos. 

Para confirmar esse discurso, segundo Valente (1999), no início da década de 70, 
o governo dos Estados Unidos, com a ideia de revolucionar o ensino público das escolas 
de nível básico de ensino, almejou destinar uma verba significativa em dinheiro para ser 
usada na compra de computadores pessoais para todas as escolas públicas. No entanto, 
ao perceber que esse investimento não iria beneficiar, em curto prazo, o 
desenvolvimento tecnológico do país, voltou atrás e, por sua vez, refez o projeto para 
ser lançado somente para as universidades públicas. Para compreendermos melhor esse 
enlace, Valente (1999) revelar que: 

 
O início da Informática na Educação nos Estados Unidos, no princípio 
dos anos 70, não foi muito diferente do que aconteceu no Brasil. Os 
recursos tecnológicos existentes no sistema educacional de 1ºe 2º 
graus nos Estados Unidos em 1975 eram semelhantes ao que existia 
no Brasil. Segundo Ahl (1977), a tecnologia nas escolas americanas era 
a do giz e quadro-negro. O número de escolas que usavam 
computadores como recurso educacional era muito pequeno. Por 
outro lado, as universidades já dispunham de muitas experiências 
sobre o uso do computador na educação. (VALENTE, 1999, p.3). 

 
Diante da argumentação de Valente (1999), fica evidente que a inserção da 

informática na educação, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, passou a seguir a 
partir da lógica do sistema capitalista de produção. Se a educação básica não é 
meramente ainda capaz de oferecer produtividade tecnológica para o mercado, as 
universidades seria a opção ideal para receber os investimentos necessários por parte 
do poder publico, uma vez que era o ambiente onde estava mais próximo de lançar mão 
de obra qualificada para o mercado de trabalho.  

Especificamente, no Brasil, segundo Valente (1999), o uso do computador na 
área da educação, primeiramente, surge no ambiente das universidades públicas em 
meados da década de 1970. A princípio, para implantar os primeiros laboratórios de 
informática nas universidades, o Governo Federal brasileiro propôs aos gestores destas 
instituições que seguissem o mesmo modelo que estava em vigência nos Estados Unidos 
e na França. Como esse paradigma tinha uma forte influência do setor empresarial, que 
valorizava uma aprendizagem técnica para o mercado de trabalho, o governo brasileiro 
seguiu por completo o receituário destas organizações particulares. 

 Assim que começou a surgir os primeiros laboratórios de informática nas 
universidades públicas do Brasil, passou-se a iniciar vários seminários no âmbito das 
instituições, principalmente para discutir à importância do uso dessa tecnologia na 
prática pedagógica do professor. De início, as ideias emergidas nesses encontros, com 
objetivo de emancipar uma educação básica mais moderna através do uso da 
informática, de fato, ficaram apenas só no papel. A resistência em ofertar essa 
tecnologia digital para o ensino básico se estendeu até aproximadamente ao final da 
década de 1980.  Como no final desse período a educação brasileira estava sendo 
influenciado por várias obras de pesquisadores nacionais e internacionais, que traziam 
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uma abordagem epistemológica da importância do uso das novas tecnologias para a 
educação, o Ministério da Educação-MEC em conjunto com algumas universidades 
começaram a promover seminários nacionais de tecnologias para a educação (VALENTE, 
1999).  

E bem verdade que mesmo surgindo vários resultados significativos nesses 
seminários, à educação brasileira ainda não estava preparada estruturalmente para 
acompanhar a modernização tecnológica em vigência no país e no mundo. As sequelas 
pragmáticas deixadas pela herança do sistema educativo colonial ainda refletiam em 
uma escola tradicional, que ainda estava muito resistente ao novo.  

De fato, a inserção do computador na prática pedagógica do professor, foi para 
alguns profissionais, mesmo que um banho com água fria. Se banhar com o novo 
conhecimento proporcionado pelas novas tecnologias não seria algo fácil para a classe 
docente, isso porque a didática tradicional ainda estava visivelmente reinante na sala de 
aula e nos currículos das instituições educativas. Não bastasse essa problemática, várias 
outras eram vislumbradas pelos os profissionais da comunidade escolar, como, por 
exemplo, a falta de orçamentos das escolas, estrutura físicas precárias, e da falta de 
programas governamentais para qualificar os professores. 

Deixando de lado esses obstáculos, em 1997, o Ministério da Educação-MEC com 
o proposito de qualificar os professores, a saberem usar o computador como ferramenta 
pedagógica, lança o Programa Nacional de Informática na Educação-(PROINFO). Esse 
programa tinha como meta implantar nos 26 Estados e Distrito Federal, Núcleos de 
Tecnologias Educacionais-(NTE) para capacitar os professores a manusear o computador 
na prática de ensino (VALENTE, 1999). De forma inovadora, o (PROINFO) chegava para 
proporcionar aos gestores das instituições educativas de todo o Brasil, novas reflexões 
da importância do uso das novas tecnologias na prática pedagógica dos professores. Era 
o momento no qual os gestores das instituições precisariam rever o Projeto Político 
Pedagógico-PPP de suas escolas. 

Nesse contexto, quando (MEC) se deparou no final da década de 1990 com as 
transformações acarretadas pela globalização mundial entre os países, o computador 
como ferramenta educativa de ensino, usada pelos professores, precisaria está agora 
conectado à internet. Essa nova ordem geopolítica de conectividade entre os países 
provocada pela internet, refletiria significativamente no âmbito da educação. Se no 
início da década de 1970 os debates nas universidades pairaram pela importância da 
introdução do computador na educação básica, com advento da globalização a partir da 
década de 1990, isso não era mais o objetivo principal, uma vez que a ordem do sistema 
passava a exigir uma educação interconectada através da internet.  

De forma progressista, é que chegamos ao sublime estágio da sociedade do 
conhecimento, onde a cada dia surgem novas aprendizagens através das tecnologias em 
rede. Para compreendermos melhor esse processo de evolução para a educação, 
Valente (1996) vem dizer que: 

 
A sociedade do conhecimento exige um homem crítico, criativo, com 
capacidade de pensar, de aprender a aprender, trabalhar em grupo e 
de conhecer o seu potencial intelectual. Esse homem deverá ter uma 
visão geral sobre os diferentes problemas que afligem a humanidade, 
como os sociais e ecológicos, além de profundo conhecimento sobre 
domínios específicos. Em outras palavras, um homem atento e 
sensível às mudanças da sociedade, com uma visão transdisciplinar e 
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com capacidade de constante aprimoramento e depuração de ideais e 
ações (VALENTE, 1996, p. 5-6). 

 
A partir do argumento de Valente (1996) percebemos que a sociedade do 

conhecimento passa a exigir da área da educação a construção de um ser profissional 
que seja polivalente, e que saiba dominar o seu conhecimento em várias funções no 
mercado de trabalho. 

Procurando seguir essas transformações que estão ocorrendo no ambiente 
educacional, o (MEC) acrescentou mais um novo artigo na Lei das Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional-(LDB), que traz no seu artigo (art. 80, § 40.), a importância de 
incorporar à internet como feramente de ensino nas escolas. Em consonância com 
esses objetivos, o Plano Nacional da Educação-(PNE), traz definido na meta sete, 
especificamente, políticas públicas para triplicar o acesso à internet aos alunos da 
educação pública, prazo definido para ser alcançado até 202441. De fato, é uma 
mudança inovadora para melhoria da educação no que diz respeito à incorporação das 
novas tecnologias no currículo de ensino, que segundo Lévy (1999), proporciona uma 
aprendizagem coletiva entre o professor e o educando. 

Para reforçar essa ideia, Segundo McLuhan (1974, p.13), “nós estamos 
entrando na nova era da educação, que passa a ser programada no sentido da 
descoberta, mais do que no sentido da instrução”. Portanto, as novas tecnologias é 
uma nova fonte de extensão de conhecimento, que precisa de educadores capacitados 
e comprometidos com seu fazer pedagógico, para assim ensinar os educandos a 
utilizarem às novas tecnologias corretamente em benefício da sua aprendizagem 
(FERNANDES e PAIVA, 2016). 

Nessa mesma linha de pensamento, segundo Lévy (1999), o uso das tecnologias 
na prática pedagógica do professor procura de vez romper totalmente o velho ensino 
tradicional. Ao adotar às novas tecnologias, o professor passará a aprender e, ao mesmo 
tempo, atualizar seus conhecimentos juntamente com os educandos. Dessa forma, 
torna-se importante que nesse processo de cooperação entre professores e alunos, o 
educador passe a integrar à internet com outras mídias como, por exemplo, vídeos, 
televisão, jornal, na sua prática pedagógica (FERNANDES e PAIVA, 2016). 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Nas últimas décadas, a educação brasileira vem conhecendo novas 
performances de trabalhar o processo de ensino e aprendizagem do educando em sala 
de aula. O uso de novas tecnologias, como, por exemplo, o do computador com acesso 
à internet no ambiente das instituições educativas, vem possibilitando que os 
professores possam colocar em prática uma metodologia de ensino mais interativa, 
onde o educando possa ser o próprio protagonista do seu conhecimento através do 
computador, sem mesmo às vezes precisar da mediação do professor. 

Nessa perspectiva, mesmo o computador com acesso à internet sendo uma 
ferramenta com condições pedagógicas que pode proporcionar essa vantagem para os 
educandos, infelizmente, o sistema público de ensino brasileiro ainda enfrenta inúmeras 
problemáticas para tornar essa teoria construtivista uma realidade para muitos alunos. 
Apesar de nas ultimas décadas ter existido avanços significativos na implantação de 
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novas tecnologias para a área da educação, entretanto, podemos vislumbrar através 
desta pesquisa que vários municípios do país ainda não sabem o que é uma proposta 
curricular onde possa garantir computadores com acesso à internet na prática 
pedagógica do professor.  

Em princípio, no decorrer desta pesquisa, ficaram evidentes que estas 
dificuldades estão registradas, principalmente na falta de políticas púbicas inovadoras 
para qualificar os professores, e estruturas físicas adaptáveis para instalar laboratórios 
de informática com acesso à internet no âmbito das escolas.  

De fato, um desequilíbrio nestas duas funções estruturantes na escola 
impossibilita que o educando possa criar estímulos cognitivos para querer participar de 
aulas assistidas pelo uso do computador com acesso à internet, planejada pelo 
professor. Isso ocorre porque, segundo Libâneo el al (2008),  um ambiente educativo 
bem organizado é um dos fatores que influenciar os alunos a desenvolver o seu processo 
de ensino-aprendizagem. 

Por fim, espera-se que a partir desse ensaio possam surgir mais debates 
profícuos sobre esta temática de pesquisada.  
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AS NOVAS TECNOLOGIAS COMO FERRAMENTAS DE INCLUSÃO: 
Um estudo de caso sobre o uso do WhatsApp como ferramenta de ensino inclusivo 

 
Sandra Felix Santos42 

Sheila Moura Skolaude43  
 

RESUMO: Observando a precariedade do atendimento às necessidades especiais no 
ensino atualmente, o presente estudo busca aliar as novas tecnologias, cada vez mais 
presentes na vida dos estudantes, à metodologia de ensino, em busca da inclusão desses 
alunos que ainda não são participativos. 
Escolhemos, para este estudo, o recurso do aplicativo WhatsApp, por ser uma ferramenta já 
bastante popularizada, de fácil acesso e gratuito, exigindo assim pouco investimento - 
considerando o cenário atual de recursos escassos na área da Educação - além de ser uma 
ferramenta bastante versátil, permitindo a utilização de diversas linguagens. Chama a atenção 
a ampla utilização de linguagem visual (emoji, gif ou imagem), mostrando um potencial 
amplificado para a compreensão da linguagem para uma grande diversidade de pessoas, 
incluindo pessoas portadoras de necessidades especiais. 
Segundo Paulo Freire, a tecnologia, vista criticamente, não é outra coisa senão a expressão 
natural do processo criador em que os seres humanos se engajam no momento em que 
forjam o seu primeiro instrumento com que melhor transformam o mundo.  
No primeiro 1º Seminário de Educação de 1978, o autor falou aos participantes, por 
telefone: “Faço questão de ser um homem do meu tempo”. (Estava em exílio e se referia 
ao rádio e à televisão, naquela época). Além disso, em seu livro “A máquina está a serviço 
de quem?” de 1984, se referiu aos computadores como algo extraordinário, mas fez 
observações quanto ao seu uso, ou seja, quando utilizada de forma eficiente pode diminuir 
barreiras da exclusão. Esse recurso poderia diminuir a marginalização, democratizando o 
processo de ensino aprendizagem por ser de baixo custo e de fácil acesso. A ferramenta 
escolhida, além de permitir maior interação e sociabilização entre os alunos, permite a 
troca de questionamentos e conhecimentos entre os membros do grupo, recurso que 
pode ser bastante útil para o aprendizado, não exigindo assim intérpretes nem 
ferramentas especiais. Para desenvolver este estudo realizamos pesquisa bibliográfica, 
com estudos de caso da utilização da ferramenta em uma sala de aula como prática 
pedagógica. Pudemos assim observar a melhora na participação, interação, 
compreensão do conteúdo, argumentação e expansão do estudo. O interessante desse 
trabalho foi à evolução dos alunos, tanto no grupo como em sala de aula, alguns alunos 
tinham vergonha de expressar as suas opiniões, porém depois que eles começaram a 
participar no grupo do whatsapp passaram a se manifestar na sala de aula, defender 
seus pontos de vista e contribuir trazendo informações novas referentes ao tema 
estudado no grupo, na sala de aula, e outro tema pertinente e relevante para o 
conhecimento dos alunos. (FELICIANO, 2016, pág 7.). A utilização das imagens permitiu 
não apenas uma melhor compreensão da matéria, como também a expressão de 
emoções, além de reduzir a exigência de movimentos àqueles que possuem 
necessidades especiais, tornando o aprendizado mais interessante aos alunos. Os 
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resultados obtidos mostram que as novas tecnologias, se bem utilizadas, podem ser um 
grande aliado no ensino e aprendizado, reduzindo as diferenças e tornando a escola um 
ambiente mais divertido e acolhedor. 
 
Palavras chaves: Ensino. Novas tecnologias. Inclusão 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
É sabido que a transmissão de informações, num mundo globalizado, é extremamente veloz. 
As mudanças ocorrem em instantes e nós precisamos estar atentos para acompanhá-las. 
Neste contexto, os recursos das Tecnologias de Informação e Comunicação - TICs são 
extremamente importantes no processo educacional, pois são imprescindíveis para situarmo-
nos no mundo e atuarmos como cidadãos. 
O avanço da tecnologia era previsto, mas nos limitávamos a idealizá-lo como no desenho 
animado “Os Jacksons” da década de 80. Quem não se lembra desse desenho? A família 
futurista que fazia os telespectadores sonharem com a modernidade e as novidades do 
século XXI. 
A modernidade deste século chegou com a revolução da informação por meio do avanço 
das TICs trazendo muitos benefícios, pois eliminaram algumas barreiras como a da 
distância relacionada à língua, à cultura, às ciências nos permitindo novos processos de 
produção. Infelizmente, com os benefícios vieram também alguns problemas, 
principalmente, dentro das escolas, pois é muito difícil controlar toda essa acessibilidade 
a informações e novos processos dentro dos padrões éticos em que levantamos 
questões educacionais, morais e legais.  
Como poderíamos trabalhar com as TICS dentro da escola? O que poderíamos fazer para 
que nossos alunos se sentissem motivados a frequentar e participar das aulas?  De que 
forma poderíamos nos apropriar dos recursos advindos das TICs para superar as 
barreiras da marginalização do ensino para que todos (as crianças, os jovens, os adultos, 
a terceira idade, os portadores de necessidades especiais, entre outros) tivessem 
oportunidades efetivas de aprender? De que forma os professores poderiam fazer parte 
do universo dos alunos de modo a construir colaborativamente novas práticas? 
O objetivo deste trabalho é buscar respostas para essas questões por meio de um 
levantamento bibliográfico sobre a experiência da prática docente utilizando os 
smartphones como recurso didático desde o ensino básico até o ensino superior, 
salientando a importância de incluir todas as pessoas supracitadas.  
Abordar o contexto das TICs na prática docente, a importância de abrir portas para o 
ensino inclusivo através delas, as possibilidades de ensinar e aprender utilizando o 
smartphone como um aliado no processo de ensino aprendizagem, as experiências de 
ensino utilizando o WhatsApp, a linguagem utilizada nessa ferramenta para favorecer a 
inclusão, serão pontos que iremos discutir neste artigo. 
 
2. AS TICS NO ENSINO: USANDO O CELULAR COMO FERRAMENTA DIDÁTICA 
 

“A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de 
fazer coisas novas, não repetir simplesmente o que outras gerações 
já fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, descobridores. 
A segunda meta da educação é formar mentes que estejam em 
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condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que elas se 
propõem”.  (Jean Piaget, 1970) 
 

Atualmente, onde quer que estejamos, podemos notar os avanços trazidos pelas 
Tecnologias de Comunicação e Informação TICs. Elas estão presentes em nosso 
cotidiano por meio de diversas ferramentas otimizando nosso tempo e nossas 
atividades, temos a nossa disposição uma avalanche de possibilidades de acessar 
informações e realizar trabalhos colaborativos compartilhando ideias, criando e 
ampliando nossa capacidade de comunicação. 
As TICs trouxeram avanços tecnológicos que nos permitiram trocar a máquina de escrever 
pelo notebook, o mimeógrafo pelas impressoras digitais, o telefone pelo smartphone, a cartas 
pelo e-mail, as conversas do sábado à tarde pelas conversas no WhatsApp, as reuniões pelas 
videoconferências on-line, a biblioteca pelas buscas na internet, a enquete pelo Facebook, o 
diário pelo Blog, o disco pelo CD, a fita de vídeo pelo Blu-Ray, o CD e o Blu-Ray pelo YouTube, 
o disquete pelo pen drive, o acesso a diversos dispositivos por meio do Wi-Fi, o trabalho 
doméstico pelos eletrodomésticos e robôs etc. 
O mundo mudou e a escola tem o desafio de acompanhar essas mudanças por meio de 
práticas inovadoras que possam instigar a criatividade, curiosidade, a imaginação, ou 
seja, as habilidades cognitivas de seus alunos, pois, no contexto atual, podemos sentir a 
insatisfação deles diante de uma escola que precisa se modernizar e acompanhar o 
avanço das ciências e da tecnologia, não só para  atender às suas necessidades e 
dificuldades de aprendizagem, mas também para aproximar professores e alunos num 
processo de inovação das formas de ensinar e aprender reelaborando 
colaborativamente uma nova visão do processo de ensino-aprendizagem, promovendo, 
principalmente, a inclusão. 
Com o rompimento de limites de interatividade e aprendizados chegamos às redes, que 
abrem imensuráveis possibilidades de transformação e mudança. (Associação Brasil SGI, 
2014, pág.11). 
Com um olhar aberto a mudanças, se observarmos o cotidiano dos nossos alunos, 
podemos constatar que, hoje, dentro e fora da escola, o smartphone é um dos recursos 
tecnológicos com o qual eles se conectam com o mundo. 
Há 10 anos, os celulares foram proibidos na cidade de São Paulo, por meio da Lei 
12.730/2007, mas, em 2017, dada as funcionalidades que esse aparelho ganhou, a lei 
foi alterada, reconhecendo sua importância para fins pedagógicos, já que vivemos um 
crescimento contínuo do comportamento digital, no qual o celular pode viabilizar a 
busca de informações, quando utilizado como ferramenta pedagógica mediada pelo 
professor, devolvendo o foco para o que se pretende ensinar e se deve aprender. 
 

O desenvolvimento cognitivo do ser humano está sendo mediado por 
dispositivos tecnológicos onde as novas tecnologias da informação e 
comunicações estão ampliando o potencial humano, observa-se que a 
informação se disponibiliza através de tecnologias cada vez mais 
inovadoras, o que demanda novas formas de se pensar, agir, conviver e 
principalmente aprender com e através dessas tecnologias. (Andrade, 
2011, pág.07). 
 

O uso do smartphone em sala de aula pode beneficiar a efetivação do processo de ensino 
aprendizagem a partir de um planejamento bem elaborado que defina claramente seus 
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objetivos, metodologia e instrumentos de avaliação. Desta forma, professores e alunos 
podem romper rotinas abrindo espaços para a construção e disseminação do conhecimento 
por meio de novas experiências de forma consciente, crítica e reflexiva. 
De acordo com Imbernón (2010), para que o uso das TIC signifique uma transformação 
educativa que se transforme em melhora, os professores terão que redesenhar seu 
papel e sua responsabilidade na escola atual. Ainda que a escola tenha que superar 
diversos desafios para que práticas inovadoras com o uso de recursos tecnológicos 
façam parte de seu contexto, podemos encontrar propostas promissoras no 
engajamento de professores que persistem pela emancipação e inclusão de todos 
envolvidos nesse processo. Desta forma, sentimos a necessidade de lapidar nossas 
práticas, então, por que não transformar esse recurso em um aliado? 
 
3. O ENSINO INCLUSIVO 
 
Desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos que foi proclamada pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas em Paris, em 10 de dezembro de 194844, o mundo vem 
sofrendo mudanças para reduzir as diferenças e as desigualdades. 
Muitos avanços aconteceram desde então, como Conferência Mundial sobre Educação 
Especial ocorrida em Salamanca, Espanha, em 1994, a elaboração da Declaração de 
Salamanca45, a realização do Fórum Mundial de Educação realizado em Dakar, Senegal, no 
ano 2000 e a Declaração de Dakar (Declaração Mundial de Educação Para Todos)46. 
No Brasil, foi ratificado em 1992 o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais (Pidesc), que reafirma o reconhecimento da existência dos direitos humanos, 
e também se compromete a desenvolver ações visando garantir a efetividade desses 
direitos. 
Nossa constituição também prevê a garantia desses direitos: 
 

São considerados como direitos constitucionais: a habilitação, a reabilitação 
e a integração à vida comunitária (art. 203, IV); a proibição de qualquer 
discriminação no tocante a salário e critérios de admissão (art. 7, XXXI); o 
acesso ao serviço público por meio de reserva de percentual dos cargos e 
empregos públicos (art. 37, § 7º); um salário mínimo mensal para aqueles 
que não possuam meios de prover a própria subsistência (art. 203, § 5º); o 
atendimento educacional especializado e na rede regular de ensino (art. 
208, III); a eliminação de obstáculos arquitetônicos e o acesso ao transporte 
coletivo (art. 227, II e § 2º, e art. 244). (Hazard, Galvão Filho, Rezende, 2007 
págs. 13-14) 
 

Além disso, também existem leis específicas para garantir os direitos às pessoas com 
necessidades especiais: 
 

Na legislação, vale ressaltar ainda a Lei no 7.853/89, que traz o modelo de 
garantias nas áreas da educação, da saúde, da formação profissional e do 
trabalho, das edificações e da criminalização do preconceito. Ela legitima 
ainda o Ministério Público e as associações, em nome dos seus associados, 
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para pleitear os direitos difusos e coletivos das pessoas com deficiência. O 
Ministério Público é o órgão que representa e defende os interesses e 
direitos coletivos da sociedade, atuando como “fiscal da lei” por intermédio 
dos promotores e procuradores. Defende os direitos das pessoas com 
deficiência por meio das promotorias de justiça da cidadania e da 
Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão. O direito ao trabalho 
também é garantido pelo Decreto no 3.298/99, que determina cotas de 
admissão de pessoas com deficiência nas empresas com mais de 100 
funcionários. (Hazard, Galvão Filho, Rezende, 2007 pág. 14) 
 

Mas, apesar disso, o que percebemos é que não encontramos, de verdade, igualdade e 
inclusão. A sociedade ainda busca por um padrão que seleciona pessoas de determinado 
perfil, em detrimento do diferente. As pessoas que fogem deste padrão ainda não 
encontram um ambiente propício e acolhedor. 
Nesta pesquisa, não podemos no ater apenas a atender às pessoas com limitações e/ou 
deficiências, mas também às pessoas que são excluídas e minoritárias em diversos outros 
aspectos como gênero, raça, classe social, idade, diversidade sexual, entre outros.  

 
O princípio básico da Educação Inclusiva é que todos os alunos, 
independente de suas condições socioeconômicas, raciais, culturais ou de 
desenvolvimento, sejam acolhidos nas escolas regulares, as quais devem se 
adaptar para atender às suas necessidades, pois estas se constituem como 
os meios mais capazes para combater as atitudes discriminatórias 
(UNESCO, 1994 apud GLAT, PLETSCH, e FONTES, 2007). 
 

Com o avanço da tecnologia e da internet, podemos perceber que a popularização 
destes recursos não faz distinção, e é possível ver pessoas de todas as etnias, gêneros e 
idade utilizando-os sem dificuldades. 
 

[...] as TIC tornaram-se um elemento imprescindível para a implementação 
de um sistema educacional inclusivo, pois possibilitam o acesso às 
informações, acesso aos conteúdos curriculares, bem como a organização 
diferenciada das atividades de forma a atender as condições e 
características do aluno, ou seja, às suas especificidades. (Giroto, Poker e 
Omote, 2012, pág. 17). 
 

González (2002, p.184-185) apud (Giroto, Poker e Omote, 2012, pág. 21) afirma que: 
 

"Na concepção do ensino como processo de comunicação didática e nos 
centrando na interação comunicativa, são evidentes a versatilidade e 
acessibilidade dos meios audiovisuais e informáticos para a comunicação e 
interação social dos sujeitos com necessidades especiais. Não se pode 
esquecer que, para muitas pessoas, esses recursos técnicos e tecnológicos 
e, em especial, os recursos tecnológicos informáticos, constitui a via de 
acesso ao mundo, à interação social e à comunicação ambiente. A utilização 
das diferentes estratégias e recursos tecnológicos permite atenuar as 
dificuldades que alguns sujeitos com necessidades educativas especiais têm 
não só durante o período de escolarização, como em sua posterior 
incorporação ao mundo do trabalho." 
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Ainda assim, por mais que seja possível perceber uma grande contribuição das TICs na 
inclusão, precisamos ter em mente que as tecnologias são apenas uma ferramenta 
auxiliar, que não pode ser confundida com a escolarização por completo. Ela deve ser 
utilizada como mediação entre o aluno e o conhecimento. 
Neste sentido, Carvalho (2001, p. 67) apud (Giroto, Poker e Omote, 2012, pág. 19) 
afirma: 
 

"[...] a informática e as demais tecnologias de informação e comunicação 
não representam um fim em si mesmas. São procedimentos que poderão 
melhorar as respostas educativas da escola e contribuir, no âmbito da 
educação especial, para que alunos cegos, surdos, com retardo mental, 
com paralisia cerebral, paraplégicos, autistas, multideficientes, 
superdotados, dentre outros, possam atingir maior qualidade nos seus 
processos de aprendizagem e de exercício da cidadania." 

 
Contudo, não podemos ignorar o quanto essa ferramenta pode permitir a todos os 
alunos a participação e a contribuição, pois as diferenças acrescentam e muito ao 
aprendizado. 

 
Quando olhamos a qualidade no contexto do currículo global da escola 
(mesmo no sentido restrito de nível académico) verificamos que não são 
sempre os mesmos alunos que têm dificuldades nas mesmas situações. 
Todos têm, portanto, uma contribuição para a qualidade global da turma e 
da escola com os seus insucessos e os seus erros. (Rodrigues in Giroto, 
Poker e Omote (org.), 2012, pág. 29) 

 

4. A FERRAMENTA WHATSAPP 
 
WhatsApp é um software para smartphones utilizado para troca instantânea de 
mensagens, que permite o uso de texto, vídeos, fotos, áudios, além da linguagem emoji 
(uma das mais utilizadas atualmente), apenas precisando de uma conexão com a 
internet. O aplicativo vem sendo utilizado como uma substituição ao SMS, por ser mais 
prático e econômico, pois não há um custo adicional para enviar as mensagens, além de 
ser disponibilizado gratuitamente para download. É compatível com todas as principais 
marcas e sistemas operacionais de smartphones do mundo, como o iPhone (iOS), 
Android, Windows Phone, BlackBerry e Nokia. 
O WhatsApp foi lançado oficialmente em 2009 pelos veteranos do Yahoo! - uma das 
maiores empresas americanas de serviços para a internet - Brian Acton e Jan Koum, e 
funciona com sede em Santa Clara na Califórnia, Estados Unidos.47 Mais de 1 bilhão de 
pessoas, em mais de 180 países usam WhatsApp para manter contato com amigos e 
familiares, em qualquer hora, em qualquer lugar.48 
A empresa garante que a ferramenta é completamente segura, pois conta com a 
criptografia de ponta-a-ponta. Assim, as suas mensagens estão seguras com um 
cadeado e somente você e a pessoa que as recebe possuem a chave especial necessária 
para destrancá-lo e ler a mensagem, somente você e a pessoa com que você está se 
comunicando podem ler o que é enviado e ninguém mais, nem mesmo o WhatsApp. 

                                                           
47 https://www.significados.com.br/whatsapp/ 
48 https://www.whatsapp.com/about/?l=pt_br 
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Uma das funcionalidades mais interessantes e mais utilizadas no WhatsApp é a que te 
permite criar e gerir grupos. É possível adicionar administradores ao grupo e, assim, 
permitir que qualquer participante (que seja administrador) convide outras pessoas a 
entrar neste grupo, que depois também podem deixá-lo quando quiserem. 
O WhatsApp possui um sistema de utilização dos contatos telefônicos no software que 
quando o usuário faz o download do aplicativo para o telefone, não é necessário criar 
uma conta ou adicionar os contatos dos amigos novamente, a ferramenta 
automaticamente identifica quem já está utilizando o aplicativo e adiciona à sua lista de 
contatos. 
Além disso, ele possui um sistema de verificação de entrega de mensagens, que funciona 
da seguinte forma:  

• Quando ela está apenas com um tique cinza, isso significa que aquele texto, foto 
ou vídeo foi enviado para os servidores do aplicativo, mas ainda não foi entregue ao 
destinatário. 

• Quando está com dois tiques cinza, significa que a mensagem já chegou ao 
destinatário, mas ainda não foi lida.  

• Quando a conversa está com dois tiques azuis, é porque o contato visualizou a 
mensagem. 
Essa funcionalidade é bastante útil para garantir que a mensagem/informação 
realmente foi recebida. 
Todas as funcionalidades mencionadas acima contribuíram para a escolha desta 
ferramenta em utilização didática, além de ser uma das ferramentas mais populares da 
atualidade, e vem se popularizando cada vez mais, conforme pode ser verificada na 
figura 1: 
 

  
Figura 1: Evolução do uso do WhatsApp entre outubro de 2010 e abril de 2015. 

Fonte: Eugene Kim49 

  
O aplicativo permite que os alunos tenham autonomia para a pesquisa, superem a 
timidez e participem do grupo de discussão das disciplinas, além de promover discussão 
e cooperação no esclarecimento de dúvidas em tempo real, aproximando os alunos e o 

                                                           
49 http://www.businessinsider.com/whatsapp-passes-800-million-monthly-active-users-2015-4 
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professor. 
 
Essa aproximação entre o professor e o aluno mediada pela tecnologia é 
interessante, porque permite que o professor deixe de lado um pouco a 
rigidez imposta pela sala de aula e assuma o papel de mediador intelectual 
ético e emocional dos alunos, e também é detentor de um tempo maior 
para esclarecer as dúvidas, e também nessa mediação os laços afetivos 
entre o professor e o aluno são mais fortalecidos porque estão em contato 
permanente. (FELICIANO, 2016, pág. 4) 

 
A utilização de imagens, vídeos, documentos e emojis também facilita a compreensão do 
conteúdo, pois torna a informação mais simples e mais autoexplicativa. 
 

5. A LINGUAGEM DOS EMOJIS 
 
O avanço da internet e das tecnologias têm provocado diversas alterações na forma 
como as pessoas se comunicam. Com o distanciamento presencial, apenas pelo contato 
virtual, a transmissão de sentimentos e emoções se tornou mais difícil. 
Pensando nisso, no ano de 1982 o professor Scott Fahlman50, percebendo a dificuldade 
de interpretação da emoção de textos escritos (como a ironia) e que gerava mal-
entendidos e conflitos entre as pessoas, sugeriu o uso de emoticons com caracteres, 
como o “:)” (que teria o significado de um sorriso), para expressar a emoção ou o 
sentimento contido na frase. Mais tarde (na década de 90), visando atingir o público 
jovem e oferecendo agilidade, emoção e personificação às mensagens, o designer 
japonês Shigetaka Kurita51 e uma pequena equipe criaram os primeiros emojis, com 176 
formas de expressões de rosto reduzindo de forma significativa a quantidade de texto a 
digitar e conseguindo desta forma adicionar praticidade à comunicação. (VOLTOLINI, 
2015) 

Com o tempo, o uso desses elementos se tornou tão popular que um emoji ( ) foi 
considerado a palavra do ano de 2015 pelos Oxford Dictionaries52. A linguagem dos 
emojis já é considerada uma nova linguagem visual, um hieróglifo moderno, capaz de 
ser identificado e interpretado facilmente por pessoas de todas as idades e lugares, 
criando uma nova forma de se comunicar globalmente, facilitando a comunicação digital 
de forma considerável entre pessoas de diferentes países, além de ser muito prático, 
pois consegue substituir facilmente uma frase inteira com apenas uma figura. 
 

Por ser acionado por um único toque, o uso do emoji implica rapidez e 
praticidade ao enunciar, tal instantaneidade e ansiedade em falar e ouvir 
traz ruídos nas significações da comunicação. Sua utilização é 
paralinguística ao expressar emoções e conotar o tom “correto”, na 
verdade intencional, da conversa, amenizando textos que podem produzir 
sentido indesejado ao interagir. (GAVIOLLI, 2016, págs. 2-3) 

 
Para compreender melhor essa significação, essa interpretação da mensagem pelo 

                                                           
50 http://www.3minovacao.com.br/blog/os-irao-dominar-o-mundo 
51 http://www.tecmundo.com.br/telecomunicacoes/38024-emoji-como-os-emoticons-

inauguraram-uma-nova-linguagem-digital.htm 
52 https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2015 
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receptor, precisamos realizar uma breve análise semiótica dos emojis.  
A semiótica é a ciência dos signos, de todas as linguagens, que divide a construção de 
uma significação em três modalidades: Primeiridade (a consciência da existência do 
objeto), Secundidade (o sentimento despertado no interpretante pelo objeto) e 
Terceiridade (a percepção do objeto). A união dessas três categorias forma o objeto 
triádico, ou signo. Segundo Peirce (1977, p. 47) “para que algo possa ser um Signo, esse 
algo deve “representar” alguma outra coisa, chamada seu Objeto.” Representar para 
Peirce (1977, p. 61) “é estar em lugar de, isto é, estar numa tal relação com um outro 
que, para certos propósitos, é considerado por alguma mente como se fosse esse 
outro.” 
Assim sendo, uma vez que a utilização de um emoji substituindo uma frase consegue ser 
facilmente compreendida pelo interpretante, ele se torna um signo.  

 
O signo só pode funcionar como signo se carregar o poder de representar, 
substituir uma outra coisa diferente dele. Ele não é o objeto, apenas está 
no lugar do objeto. Portanto, só pode representar esse objeto de um certo 
modo e numa certa capacidade. (GOIS, 2016, pág. 23) 

 
E essa interpretação é algo inerente ao ser humano, que ressignifica tudo aquilo que ele 
vê, ouve ou sente em sua cabeça.  
Os emojis já conseguiram se tornar uma comunicação efetiva de significação de frases 
ou sentimentos, conforme pode ser observado na figura 2, que mostra as substituições 
possíveis com a linguagem: 
 

 
Figura 2: Significados dos Emojis nas mensagens 

Fonte: Blog do Luigi Arruda53 

 
Na educação inclusiva, podemos considerar que a linguagem emoji pode auxiliar na 
inclusão digital e social, tanto pela praticidade de digitação, quanto pela possibilidade 
de expressão de sentimentos e emoções, tornando muito mais fácil a socialização 
(condição necessária para seu aprendizado), funcionando como uma Tecnologia 
Assistiva. 

 
[...] a Tecnologia Assistiva surge, para a pessoa com deficiência, em muitos 

                                                           
53 https://luigiarruda.blogspot.com.br/2017/10/significado-dos-emoticons-do-whatsapp-3.html 
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casos como um privilegiado elemento catalisador e estimulador na 
construção de novos caminhos e possibilidades para o aprendizado e 
desenvolvimento, na medida em que se situa com instrumento mediador, 
disponibilizando recursos para o “empoderamento” dessa pessoa, 
permitindo que possa interagir, relacionar-se e competir em seu meio com 
ferramentas mais poderosa, proporcionadas pelas adaptações de 
acessibilidade de que dispõe. (Galvão Filho in Giroto, Poker e Omote (org.), 
2012, pág. 78) 

 

6. METODOLOGIA 
 
A metodologia utilizada neste estudo foi a pesquisa bibliográfica, pois permite a 
obtenção dos dados de pesquisas já realizadas para a formulação de argumentos e 
conclusões, além do questionamento e reflexão dos resultados conhecidos e a 
exploração de novas áreas ainda não observadas nestes estudos. 
 

A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 
investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do 
que aquela que poderia pesquisar diretamente. Essa vantagem torna-se 
particularmente importante quando o problema de pesquisa requer dados 
muito dispersos pelo espaço. (GIL, 2002, pág. 45). 
 

Hoje, uma nova fonte para a pesquisa bibliográfica é a busca pela internet, que 
possibilita acesso a uma variedade muito grande de livros, artigos e sites com 
informações frequentemente atualizadas. Devemos considerar o risco, por ser um 
campo aberto a ser atualizado por qualquer pessoa, de obter informações não 
confiáveis e pouco embasadas, então, necessita de um cuidado maior na seleção dos 
dados da pesquisa. 
No caso deste estudo, utilizamos livros e artigos que tratavam de tecnologia, inclusão e 
especificamente do aplicativo WhatsApp e suas contribuições ao ensino. 
 

7. RESULTADOS OBTIDOS 
 
Realizamos uma pesquisa bibliográfica para a coleta dos dados de experimentação da 
utilização do aplicativo WhatsApp como ferramenta pedagógica. Infelizmente, detemos 
de poucos dados bibliográficos sobre o uso do aplicativo na educação inclusiva, então, 
elencamos experimentos em educação tradicional, aproveitando as funcionalidades que 
poderiam contribuir na inclusão de alunos com necessidades especiais.  
Nas experiências encontradas, o recurso utilizado foi a criação de grupos para 
compartilhamento de informações, conhecimentos, dúvidas e a socialização entre os 
participantes, observando o funcionamento do grupo, a efetividade da compreensão do 
conteúdo e a participação dos alunos. Os resultados encontrados são os seguintes: 

• Saboia, Vargas e Viva (2013) em pesquisa sobre o uso de tecnologias móveis em 
cursos de Educação a Distância (EaD): 

•  
Diante do estudo realizado, percebe-se uma necessidade de ampliação da 
discussão e do uso das tecnologias moveis, seja em processos de ensino-
aprendizagem virtuais ou presenciais. Existe uma demanda latente das 
novas gerações por uma readequação do ensino, mais próxima de sua 
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realidade, ou como eles mesmos apontam “que fale a nossa língua”.  
 

• Alencar, Gersica Agripino (2015) em pesquisa com alunos de um curso de nível 
superior presencial, na disciplina de Introdução à Educação a Distância (EaD): 
 

[...] nos mais variados lugares ou em qualquer momento o aluno que 
possuir um telefone móvel com as configurações adequadas para 
instalação do WhatsApp, poderá ter acesso a fóruns, notícias relacionadas 
ao curso, dúvidas sanadas pelos tutores e interagir com colegas da turma.  
 

• Kaieski, Grings e Fetter (2015) em pesquisa-ação aplicada em duas instituições 
de ensino da cidade de Taquara, Rio Grande do Sul: uma Escola de idiomas, com alunos 
que cursavam o nível intermediário de Inglês e uma Escola técnica, com alunos que 
cursavam a disciplina de Programação I do Curso Técnico em Informática: 
 

[...] A pesquisa de Mudliar e Rangaswamy (2015) realizada na Índia obteve 
um aspecto inesperado em relação às interações entre gênero, que são 
muito relevantes no âmbito educacional. Nesse país, a segregação social e 
de gênero é muito forte, e os meninos e as meninas são separados no 
ambiente escolar. Contudo, no mundo digital, por meio da troca de 
mensagens no WhatsApp, houve um rompimento dessas barreiras, e os 
alunos interagiram. A pesquisa sugere que o WhatsApp cria um ambiente 
de baixo risco, o que facilita novas interações com o gênero diferente, 
tornando a sala de aula digital livre de restrições sociais e de gênero. [...] 
[...] à medida que o projeto era desenvolvido e o docente estimulava o 
grupo, foi possível observar um aumento no fluxo de mensagens e no 
número de discentes ativos nos grupos. Os alunos passaram a interagir com 
mais frequência e naturalidade, bem como a desenvolver as atividades 
propostas.  
 

• Oliveira et al (2014) em pesquisa sobre a aplicação de um curso a distância, a 
partir da perspectiva do MLearning, para professores e tutores da Unidade de Educação 
a Distância da Universidade Federal da Paraíba: 

 
Os cursistas participantes deste projeto piloto aceitaram a ideia e 
solicitaram novos cursos de formação utilizando o Whatsapp como 
plataforma de interação educacional, isto se deu devido a possibilidade de 
estudo a qualquer hora e em qualquer lugar, tendo em vista que para a 
utilização do aplicativo, não é necessária conexão de alta qualidade e a 
forma de interação através do aplicativo ser mais ágil. Outro ponto 
relevante é que os dispositivos móveis são parte de nosso dia-a-dia 
tornando o processo de aprendizagem mais interativo e amigável, já que o 
cursista não se sente em um ambiente formal de aprendizagem e, por isso, 
o conteúdo estudado é recebido de forma mais natural.  
 

• Feliciano, Léia A. S. (2016) em pesquisa sobre uma prática pedagógica aplicada no 7º 
ano do ensino fundamental II na disciplina de geografia, no Município de Joinville/SC: 

 
O interessante desse trabalho foi à evolução dos alunos, tanto no grupo 
como em sala de aula, alguns alunos tinham vergonha de expressar as suas 
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opiniões, porém depois que eles começaram a participar no grupo do 
whatsapp passaram a se manifestar na sala de aula, defender seus pontos 
de vista e contribuir trazendo informações novas referentes ao tema 
estudado no grupo, na sala de aula, e outro tema pertinente e relevante 
para o conhecimento dos alunos. [...] 
[...] Inclusive, eles propuseram um debate em sala de aula sobre um dos 
temas que havia sido estudado no grupo de estudo, isso teve um impacto 
significativo, porque eles compreenderam que para argumentar algum 
assunto, independente da relevância do mesmo era preciso ler bastante 
para poder fundamentar, e isso eles fizeram muito bem, porque no dia que 
ocorreu o debate na sala de aula eles trouxeram bastante matérias de 
pesquisa e conseguiram opinar de forma consistente e principalmente 
aprenderam a respeitar e ouvir as opiniões diferentes.  
 

• Honorato e Reis (2014) em uma pesquisa onde foram solicitadas as opiniões 
sobre a utilização do aplicativo WhatsApp a alunos do segundo ano do ensino médio de 
uma escola da rede pública do sul de Minas Gerais: 
 

Concluímos que esse trabalho vem mostrar que o aplicativo WhatsApp 
pode ser uma das ferramentas de auxilio entre professores e alunos 
ajudando a sanar dúvidas e na participação dos mesmos para intervirem na 
aprendizagem. O envolvimento deve ser geral e com a participação do 
professor mediando o grupo o aplicativo WhatsApp pode ser uma 
ferramenta utilizada na educação. [...] 
[...] É comunicando, trocando mensagens, refletindo em grupo, mesmo 
virtual, podemos transformar a educação que urge mudanças, os jovens 
clamam por uma educação diferente, eles precisam do professor 
mediando, mostrando caminhos que serão traçados por todos em 
comunhão com as novas tecnologias que estão presentes e são 
aperfeiçoadas com uma rapidez violenta.  
 

• Almeida, Bohn e Huber (2016) através de uma atividade interdisciplinar entre alunos 
do Curso de Design de Interiores, na disciplina de Teoria e História do Design e os alunos dos 
cursos de gestão, na disciplina de Gestão de Pessoas na Faculdade América Latina de Ijuí: 
 

Entende-se que o objetivo da pesquisa em criar através de uma atividade 
interdisciplinar a possibilidade de refletir sobre a inserção do autista no 
mercado de trabalho foi alcançada, de modo que se criou postos de 
trabalhos capazes de respeitar as individualidades. 
Além disso, quando através da tecnologia se pensou possibilidades de 
avaliação do candidato. Por outro lado, a proposta de trabalho demonstrou 
o quanto somos ainda aprendizes neste universo da inclusão. 
 

• Araújo et al. (2016) em uma pesquisa que consistiu em analisar uma experiência 
de formação continuada de docentes quanto a Língua Brasileira de Sinais e a inclusão 
do aluno surdo, a partir das interações nas redes sociais: 
 

Essa experiência pode abrir horizontes, inclusive dos demais educadores da 
escola em que a mesma atua, a fim de mostrar a importância do uso da 
Libras para acesso ao ensino e à comunicação dos surdos. 
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Houveram resultados satisfatórios, tanto em termos da compreensão da 
Libras, assim como a sua utilização e melhor fluência da língua mediante a 
interação entre os sujeitos. Conclui-se que, a formação realizada por meio 
das redes sociais, além dos encontros presenciais, propôs melhor 
capacitação, interação com a cultura surda e com a Libras, tornando o 
espaço escolar, em que cada um dos educadores cursistas atua, um espaço 
mais inclusivo e de maior qualidade educacional aos alunos com surdez.  
 

• Piedade (2015) em uma pesquisa realizada com os estudantes do Centro de 
Ensino Fundamental 02: 
 

Essa pesquisa sobre o uso das mídias - WhatsApp e Google - na educação 
da EJA mostrou que apesar de todos os percalços e dificuldades 
enfrentados, as opções sempre existem na busca de melhorias, seja ela 
profissional ou pessoal. [...] 
[...] Em síntese, o uso da criatividade aliada às tecnologias produzem 
resultados para melhoria da educação. Estudantes-trabalhadores, jovens e 
adultos, tem em suas estradas uma luz, a educação, que pode lhes 
proporcionar caminhos mais tranquilos e objetivos, com melhor qualidade 
de vida.  
 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
De acordo com a pesquisa realizada, podemos concluir que a ferramenta WhatsApp 
ainda tem sido pouco utilizada para fins pedagógicos, apesar de ser uma ferramenta 
amplamente utilizada pela sociedade em geral. 
Nas experiências que já foram realizadas, foi possível perceber que o aplicativo possui 
grande potencial de contribuição na inclusão, pois viabiliza a socialização, a troca de 
informações e a solução de problemas e dúvidas em tempo real. Promove aproximação 
entre os alunos e com o professor, o que é benéfico para ambos. 
As dificuldades ainda encontradas são a falta de conexão com a internet em alguns locais 
e a administração da quantidade de mensagens, que pode causar confusão e dispersão 
da informação. 
Diante dos resultados obtidos, podemos acreditar que o aplicativo WhatsApp, como 
ferramenta pedagógica, pode ser uma alternativa eficaz no ensino e aprendizagem, pois 
motiva a participação, compartilhamento de informações e as relações pessoais entre o 
grupo. 
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