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Apresentação

A construção do conhecimento ocorre quando este circula, chega 
aos olhos dos outros. Mas, para que isso aconteça, é preciso ajustar-se 
às realidades presentes no ecossistema midiático e aos comportamentos 
presentes nesse ecossistema. Com esse olhar, Neil Postman publicou, em 
1996, a obra O Fim da Educação. Na ocasião, considerou as mudanças 
comportamentais das crianças daquele momento. Essas crianças são os 
adultos de hoje, e resultam daquele cenário midiático, com uma liberdade 
de conhecimento até então desconhecida pela sociedade.

Mas, de que sociedade estamos falando? Falamos sobre uma so-
ciedade conectada, aterrissado em um cenário onde a territorialidade 
se desmaterializa, transformando a matéria em bases binárias. Como 
nos propõe, há pouco mais de uma década, o antropólogo Marc Augé, 
vivemos em um não-lugar repleto de potenciais fluxos de conhecimento. 
Uma territorialidade experimentada por outra mudança social: a mo-
bilidade. Esse espaço não-lugar, somado à mobilidade e à filosofia de 
conhecimento livre, oferece uma perspectiva em prol de uma sociedade 
melhor.

Por essa razão, o GENEM - Grupo de Estudos sobre a Nova Ecologia 
dos Meios criou o MEISTUDIES, que conta com a Ria Editorial como 
parceira responsável pelas publicações dos textos apresentados em seus 
dois eventos - o Congresso Internacional Media Ecology and Image 
Studies e o Congresso Ibero-americano sobre Ecologia dos Meios. Os 
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eventos, realizados 100% na modalidade virtual, possuem conteúdo 
aberto é gratuito. A Ria Editorial se associou ao projeto e organiza os 
textos em e-books distribuídos gratuitamente, o que proporciona maior 
construção do conhecimento coletivo. 

Diante disso, apresentamos o livro Paradigmas da educação, que 
resulta da mesa “Educação no Ecossistema Midiático “, selecionados 
para o 1o Congresso Ibero-americano sobre Ecologia dos Meios, e 
esperamos que os mesmos colaborem para a difusão científica, em 
especial sobre essas temáticas. Encontramos olhares oriundos de di-
versos países e áreas do conhecimento. Uma diversidade concretizada 
pelo não-lugar, que transforma a nossa territorialidade em um espaço 
binário infinito. Boa leitura.

Andrea Versuti
Denis Renó

Vicente Gosciola



Parte 1

entre a tradição e a reação
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Ensino de Arte: Redes de Aprendizagem entre as 
Salas de Aula e as Plataformas Digitais

Alice Fátima Martins1 
Bárbara Stela Oliveira2 
Maria Angélica Soares3

1 Para Iniciar a Conversa

Na primeira década do século XX, um grupo de punk rock formado 
por três garotas andou fazendo barulho em vários palcos em Brasília. 
Estudantes do ensino médio, além da música, também faziam grafites, 
produziam camisetas e organizavam encontros com meninas nas escolas 
públicas, para conversarem sobre assédio, sobre desigualdade de gênero, 
dentre outros assuntos. Perguntadas sobre como eram as aulas de arte na 
escola onde estudavam, foram unânimes em responder: “Ah, é normal”. 
Para elas, a normalidade estava no fato de a escola “oferecer aulas de 
História da Arte” (Martins, 2008), organizadas em torno a conteúdos  
 

1. Doutora em Sociologia. 
 Professora no Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual e no curso 

de Artes Visuais/Licenciatura – FAV/UFG. 
 Bolsista de Produtividade em Pesquisa pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico – CNPq. 
 E-mail: profalice2fm@gmail.com
2. Estudante do curso de Artes Visuais/Licenciatura – FAV/UFG. 
 Bolsista PIBIC/PROLICEN. E-mail: barbara.s.oliv@gmail.com
3. Estudante do curso de Artes Visuais/Licenciatura – FAV/UFG. 
 Bolsista PIBITI. E-mail: maryangel.vid@gmail.com
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que não dialogavam com suas vidas e motivações. Era normal que a 
escola desconhecesse sua atuação num grupo musical, as atividades 
com grafite, dentre as outras tantas. Seria de surpreender, para aquelas 
adolescentes, que a escola se interessasse por seus projetos de vida. 

2 Paisagens Contemporâneas na Educação em Artes

Neste trabalho, são discutidas estratégias de desenvolvimento de 
projetos educativos, voltados para o campo das artes, que dialoguem com 
ambientes intermidiáticos/multimídiáticos, fazendo uso de aplicativos 
e plataformas digitais diversas voltadas à pesquisa, compartilhamento 
e interatividade, tendo em vista referenciais da cultura juvenil, os con-
textos com os quais operam as e os estudantes que frequentam as aulas 
de arte “normais”, nas escolas de educação básica.

As mudanças culturais, os embates ideológicos, as dinâmicas da vida 
contemporânea requerem um redimensionamento dos modos de pensar 
a educação e a inserção das perspectivas artísticas, ampliando essas 
noções nos processos de produção, de apropriação dos fluxos imagéti-
cos e produção de conhecimento. A dispersão das atenções, recorrente 
nas salas de aula, frequentemente referida como indisciplina, falta de 
interesse, entre outras adjetivações, revela, dentre outros aspectos, o 
descompasso entre os modelos educativos no tocante à cultura juve-
nil. Metodologias datadas, apego a conteúdos disciplinares que nem 
sempre ressoam nas vivências pessoais, a atuação de muitos docentes 
referenciada na figura do velho mestre, estes são alguns dos elementos 
que ainda persistem nos contextos de educação formal, pouco dizendo 
sobre o cotidiano dos estudantes e, no mais das vezes, de professores 
e professoras. 
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Nesse contexto, as relações que estabelecemos com as tecnologias 
parecem prometer rotas de fuga das angústias do confinamento das 
paredes materiais tão definidas nas instituições educacionais (Sibilia, 
2012). Resta perguntar se jogariam com outras formas de confinamento, 
também fontes de angústia… Mas essa é, já, uma outra questão a ser 
levantada adiante.

Recentemente foi aprovada a Base Nacional Comum Curricular, 
(BNCC) (basenacionalcomum.mec.gov.br), estabelecendo o currículo 
mínimo da Educação Básica. A ênfase recai no ensino da Língua Por-
tuguesa e da Matemática. Nesse contexto, o Ensino Religioso voltou a 
figurar no currículo, como área de conhecimento, enquanto a área de 
Arte passou a integrar a área de Linguagens, como um componente a 
mais. Outros projetos de cunho artístico devem integrar o conjunto de 
disciplinas optativas. O acesso ao mundo das artes, já precário à maior 
parte da população, resulta ainda mais restrito. 

O ensino técnico ressurge como política pública de educação, quando 
o documento se baseia em habilidades e competências praticadas pelas 
e pelos estudantes, com o argumento de que o contato do sujeito com a 
arte não acontece de modo compartimentado. Assim sendo, prevalece a 
noção do ensino de arte polivalente, envolvendo, ao mesmo tempo, artes 
visuais, dança, música e teatro. Tal formulação é incompatível com o 
perfil dos cursos que atualmente promovem a formação de professores 
para essa área.

Ao mesmo tempo, a BNCC retoma a importância de se trabalhar 
o contexto histórico e cultural, a comunicação, criatividade, análises 
críticas, participação, ressaltando que não basta somente o acúmulo de 
informações é necessário enfatizar no desenvolvimento de competên-
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cias para aprender a aprender. Sobretudo, para  aprender a lidar com 
os fluxos cada vez mais intensos de informação. É neste aspecto que 
as questões relativas à cultura digital e a educação escolar ganham o 
primeiro plano nas discussões.  

Ao longo do documento bastante esquematizado, trata o ensino de 
arte mais técnico e limitado a desenvolver habilidades e competências, 
nenhuma metodologia é apontada e  a incoerência com os cursos de 
formação é alarmante, o ensino de arte corre o risco de ser aplicado de 
forma técnica, resumido a releituras, de nada acrescenta a professores 
com déficits de formação, contribuindo para um ensino monótono, 
técnico  e pouco crítico da arte. 

Somando-se a todas essas questões, é necessário ter-se em conta que, 
a despeito das discussões e pesquisas a respeito do papel que cumpre o 
campo das artes na formação das pessoas, sobretudo, na educação básica, 
nas instituições escolares e seus projetos pedagógicos, poucas mudanças 
substanciais ocorreram nas últimas décadas do ponto de vista da orga-
nização do trabalho pedagógico. As transformações mais importantes 
nesse sentido não têm origem em práticas pedagógicas propriamente 
ditas, mas exatamente nos desdobramentos vários da entrada inevitável 
e indelével das tecnologias de informação e comunicação na vida das 
pessoas e, por conseguinte, nos ambientes escolares. 

Tal fato tem afetado profundamente os modos de percepção espa-
ço-temporais nas relações entre as pessoas e seus contextos, o que se 
reflete nos modos de aprendizagem e compartilhamento de informações 
e experiências. Mais que isso, tem modificado motivações, alterando 
os focos de (a)tenção, como resultado do crescimento exponencial de 
fluxos imagéticos e sonoros, alterando as paisagens e os contextos de 



16

atuação das pessoas. Para este texto, interessa-nos pensar a atuação de 
professores e estudantes, nessas paisagens, tendo em vista o campo das 
artes e dos fluxos de visualidades. 

3 Educação, Artes e a Cultura Digital

A esse respeito, os estudos da cultura visual abrem-se, desde a área 
das artes, particularmente das artes visuais, estendendo-se à possibi-
lidade de operar com demandas trazidas tanto por parte das políticas 
públicas, bem como pelas configurações de visões de mundo a partir 
dos complexos vetores que envolvem a cultura contemporânea. Isso 
inclui práticas culturais historicamente desconsideradas pelo mundo 
da arte, ainda que orientadas por sentidos estéticos. Inclui, também, 
todas as transformações nos modos de produção de informação, nas 
velocidades de compartilhamento, nas maneiras como os quotidianos 
se transformaram em decorrência da cultura digital (Martins, 2012).

Nessa direção, interessa discutir como as pessoas se relacionam e se 
apropriam dos fluxos imagéticos que ocupam, na forma de avalanche, 
todos os espaços do cotidiano, produzindo, elas também, suas próprias 
narrativas que passam a integrar esses fluxos. De que modo se relacio-
nam com os aparatos programados tanto para assegurar essa produção, 
quanto para sua veiculação, gerando expectativas, desejos, modos de 
ver e se posicionar no mundo?

Flusser (1985), no livro Filosofia da caixa preta, propõe uma dis-
cussão sobre a noção de pós-história, para problematizar o momento 
cultural, invadido de modo impetuoso pelas chamadas imagens técni-
cas, criadas por aparelhos, ou aparatos tecnológicos programados para 
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esse fim, ou seja, a criação de imagens codificadas. O autor nota que as 
imagens técnicas são pós-industriais e sucedem as imagens tradicionais 
produzidas por meio de desenhos e pinturas. Estas, sendo provenientes 
da pré-história, precedem os textos. Ao contextualizar os processos 
históricos de produção, Flusser caracteriza aparelhos como “produtos 
da técnica que, por sua vez, é texto científico aplicado. Imagens técni-
cas são, portanto, produtos indiretos de textos” (p. 10). Sendo então os 
aparelhos munidos em seu interior por uma complexidade jamais vista, 
se tornam caixa preta e as relações entre seres humanos e imagens se 
transformam nos modos de ver e produzir. 

As tecnologias veiculam, continuamente, imagens criadas em diferen-
tes contextos que se desdobram em múltiplos sentidos e interpretações. 
Pensar a educação em relação às tecnologias é também pensar por meio 
das possibilidades que os estudos da cultura visual nos possibilitam. 
Martins (2008) aponta para a importância de um olhar crítico em rela-
ção à manipulação crescente e inesgotável de imagens, que “possuem 
vida cultural e exercem poder psicológico e social sobre os indivídu-
os” (p. 34). A análise sobre a construção visual no ensino de arte em 
relação às mídias digitais está diretamente ligada à vida cultural que as 
imagens possuem diante do contexto em que são criadas, dessa forma, 
nos cabe pensar nesses processos para instigar a interpretação crítica 
dos estudantes acerca das visualidades que rondam o nosso cotidiano.

Afora perspectivas mais entusiasmadas, deslumbradas quantas vezes, 
ou apocalípticas, no tocante à educação, já não é possível desconsiderar 
a mudança irreversível das feições da cultura contemporânea e juvenil, 
considerando-se as ferramentas produzidas pelas tecnologias digitais no 
âmbito da comunicação e da informação. A rede mundial de computa-
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dores e as mídias digitais possibilitam diversos caminhos por meio dos 
quais é possível propiciar aprendizagens e mediações de conhecimento. 
Se há questões críticas a serem consideradas, é também de se admitir, e 
o estudo das culturas digitais demonstram isso, é largo o potencial dessas 
ferramentas como propiciadoras de uma educação mais ativa, capaz de 
motivar jovens inquietos, dispersos, com motivações difusas. É possível 
propor processos nos quais estudantes assumam protagonismos mais 
efetivos. O ensino de arte não se coloca fora desse processo, tendo em 
vista a formação de pessoas criativas, críticas e ativas na sociedade. 

Rocha (2011) destaca a imersão da sociedade contemporânea na 
cultura digital, com  os recursos tecnológicos afetando cada vez mais 
as pessoas. O interesse cultural pela tecnologia é crescente tanto na 
composição das experiências sociais, quanto na possibilidade de sua 
compreensão, desenvolvimento e inovação. Javier Rodrigo Montero 
(2015) reitera: as narrativas audiovisuais digitais têm grande potência 
pedagógica. O projeto Transdutores, de sua autoria, investiga iniciativas 
e práticas artísticas colaborativas, que integram intervenção política e 
educação, baseadas na ação de grupos interdisciplinares. Os cenários que 
Montero levanta contribuiu para pensar a dimensão e a complexidade 
das práticas pedagógicas nos cenários educativos contemporâneos. As 
noções de pedagogias em rede e pedagogia colaborativa abrem cami-
nhos para novos projetos e práticas pedagógicas, criando conexões em 
estratégias para a produção e o compartilhamento de conhecimentos.

As plataformas digitais podem dar acesso a um grande número de 
imagens, textos, vídeos, jogos, sons, animações, produções muita das 
vezes criadas por uma iniciativa coletiva, que divide experiências, se 
compartilham e são comentadas. O espaço digital abre outros espaços 
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para que além de receptores, os usuários possam interagir com a tela 
e também criar. A popularização dos dispositivos tecnológicos móveis 
(smartphones, tablets e notebooks) e o baixo custo, sobretudo dos 
smartphones, em relação aos computadores de mesa e câmeras profis-
sionais, apresentam possibilidades nessa interação e criação de modo 
mais acessível. Diferentemente dos complexos softwares de edição, os 
aplicativos móveis mediam uma conexão simples e intuitiva com seus 
usuários. Tendo como exemplo o PicsArt Photo Studio & Collage, um 
aplicativo para editar e compartilhar imagens, permitindo também a 
criação de desenhos e o uso da câmera para simular alguns efeitos de 
câmera profissional. Aplicativos como PicsArt podem ser usados como 
suporte para projetos que vão desde a criação e edição de imagens até 
a interação com produções visuais de pessoas por todo o mundo.

A análise de algumas dessas plataformas mostra uma multiplicidade 
de áreas voltadas para campos específicos e um rico repertório que podem 
ser usados como ferramentas de pesquisa em Arte, História, atualidades 
em geral. Esse é o caso, por exemplo, da plataforma Google arts&culture, 
que envolve imagens em altíssima qualidade e materiais relativos ao 
campo da História da Arte, matérias sobre exposições recentes, vídeos 
sobre arte contemporânea e artistas reconhecidos pelo sistema da arte. 
As imagens de obras expostas no site encontram-se em alta definição. 
Nesses casos, a tecnologia digital propicia uma experiência diferencia-
da em relação, até mesmo, à possibilidade de estarmos pessoalmente 
admirando a obra, pois não veríamos tantos detalhes. Nos livros didá-
ticos as imagens são pequenas, muitas vezes apresentam distorção na 
cor em razão do tipo de impressão, e são raramente abordadas em suas 
especificidades. As comunidades escolares, em sua maioria, não têm 
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contato com exposições e catálogos. Tendo em vista o que poderia ser 
pensado como um vácuo, ou uma lacuna de grandes extensões, e essa 
plataforma oferece possibilidades, incluindo a pesquisa, a leitura e o 
acesso dos trabalhos artísticos, em exposições recentes, acervos de 
museus, vídeos e projetos que circulam ao redor do planeta.

Ter acesso ao acervo digital do museu Van Gogh e, com um gesto 
de acionamento digital, ver um quadro digitalizado, podendo-se ampliar 
a ponto de ver pincelada por pincelada é uma experiência ampliada em 
relação à que ocorre, predominantemente, nas escolas hoje. Tal experiên-
cia ultrapassa as paredes dos museus, incluindo um número muito maior 
de pessoas e compartilhando pesquisas e produção de conhecimento. 

Na plataforma YouTube são disponibilizados conteúdos audiovisu-
ais de diversas categorias, de fácil acesso. Cada usuário publica seus 
vídeos e comenta as publicações de outros usuários. Configura-se, 
assim, mais que espaço de visibilização de conteúdos, plataforma de 
debate, de compartilhamento de saberes, traço que caracteriza o cam-
po de estudos da Cultura digital. Atualmente, estudantes dos diversos 
níveis buscam essas plataformas, em busca de aulas online, tutoriais, 
materiais audiovisuais sobre diversos tipos de conteúdos e manifes-
tações culturais. Práticas dessa dinâmica puderam ser observadas em 
entrevista com Gabriel Vilela (G. Vilela, comunicação pessoal, 2019)4, 
mentor do Coletivo de Mídia Independente Desneuralizador Brasil, que 
compartilha suas produções pela plataforma. Nos vídeos que produz, 
 

4. Entrevista concedida a Alice Fátima Martins e Lucas Liandro. Suporte digital 
MP3. Transcrição: Bárbara Oliveira; Matheus Martins. Projeto de Pesquisa O 
grupodidatismo de youtubers: em época de espetáculo do eu, cabem narrativas 
coletivas? UFG: Goiânia.



21

traz a perspectiva dos movimentos sociais ativos no Estado de Goiás. 
Ele relata que aprendeu a editar seus vídeos com outros vídeos publi-
cados na própria plataforma. Como retorno, ele publica novos vídeos, 
de autoria do coletivo, na mesma plataforma. Essa troca gera interações 
e a divulgação/aceitação de seu trabalho. A respeito das plataformas 
digitais, ele observa que o seu trabalho só foi viabilizado por ter sido 
pensado a partir do funcionamento dessa plataforma. Tanto no sentido 
das aprendizagens que vêm sendo construídas, quanto das interlocuções 
viabilizadas com o público. Assim, o primeiro vídeo publicado pelo 
coletivo foi visto e comentado pelo público. Esse retorno motivou a 
publicação de outros vídeos, numa relação de retroalimentação contínua, 
numa rede colaborativa de informações. 

Contudo, é preciso não se perder de vista que, por mais carregadas 
e ricas em conteúdos que sejam essas plataformas, o acesso a elas pe-
las mídias digitais não prescindem de um trabalho efetivo de reflexão 
sobre as próprias plataformas e sobre as imagens por elas veiculadas. 
Só assim é possível construir aprendizagens significativas, ancoradas 
na experiência vivida pelos e pelas estudantes. 

Considerando-se a popularização dos aparatos e redes digitais de 
informação, bem como o interesse dos jovens por esses recursos, e pen-
sando nas práticas pedagógicas do ensino de arte, é necessário inovar 
constantemente dispondo de artifícios para desenvolvimento de novos 
projetos para a educação, a qual não deve compor de metodologias 
ultrapassadas de conteúdos resistentes à mudanças, e perguntar sobre 
estratégias que contribuam para estabelecer relações com projetos 
criativos e plataformas digitais.
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4 À Guisa de Conclusão

Se os aparatos tecnológicos digitais e seus fluxos de imagens e 
informações ocupam, hoje, todas as instâncias da vida, incluindo os 
ambientes educativos, de natureza formal e não formal, e se, por meio 
deles, é forjada a maior parte dos elementos constituidores da cultura 
juvenil, faz-se necessário que os projetos educativos tenham em conta 
tais implicações, e busquem incorporá-las a seus arcabouços tanto 
epistemológicos quanto estratégicos na organização do trabalho peda-
gógico. Para tanto, não é o caso proibir o uso de equipamentos em sala, 
como ocorre em várias unidades federativas brasileiras, cuja proibição 
é regida por lei. Ao contrário, é necessário trazer à pauta o uso dos 
equipamentos, para ampliar suas possibilidades, potencializando-as, 
de modo crítico, sensível, ativo. 

Mais que isso, ressalta o fato de que as gerações que frequentam 
as salas de aula, na educação básica, têm familiaridade com processos 
de aprendizagens a partir de softwares disponibilizados gratuitamente, 
que rapidamente aprendem a operar, para tratar imagens, editar vídeos, 
compartilhar toda sorte de informações. É nesse ambiente e contexto 
que o ensino de arte escolar pode ter ganhos significativos, ao incorporar 
tanto os recursos disponibilizados nas redes de computadores, quanto 
as ferramentas acessíveis por meio dos aparatos tecnológicos portados 
tanto por estudantes quanto docentes.

Sujeitos aprendentes: somos todos, num cenário de transformações 
contínuas e velozes. Que possamos aprender de modo colaborativo, parti-
lhando os saberes e os processos de criação, antes e além das plataformas 
digitais. E que elas possam ser ferramentas potentes nesse processo. 
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Para que as normalidades do ensino escolar e, nele, do ensino de 
arte, não sejam descoladas da vida de seus integrantes.
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No que concerne ao conceito de extensionismo, o maior pensador 
é Herbert Marshall McLuhan (1964), que em sua obra Os Meios de 
Comunicação como Extensões do Homem, nos mostra as tecnologias 
como extensões do corpo humano, assim como da própria inteligência 
humana, nos levando assim do universo da Primeira Revolução Indus-
trial, caracterizado pelo autor como “linear, aristotélico, tipográfico, 
mecânico”, até a chamada Segunda Revolução Industrial, ou seja, a 
Era Eletrônica audiotáctil, cósmica e tribalizada.

A fim de sustentar sua visão do extensionismo tecnológico, McLuhan 
(1964) afirma que “qualquer invenção ou tecnologia é uma extensão ou 
auto-amputação de nosso corpo”, e essa extensão exige uma adaptação 
para relacionar-se em perfeita harmonia com os demais órgãos e ex-
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tensões já existentes no corpo. Logo, o autor nos apresenta o exemplo 
da televisão, segundo ele:

[...] o efeito do ingresso da imagem da televisão variará de cultura 
a cultura, dependente das relações sensórias existentes em cada 
cultura. Na Europa tátil, visual, a TV intensificou o sentido visual, 
forçando-a em direção aos estilos americanos de acondicionamento 
e vestuário. Na América, cultura intensamente visual, a televisão 
abriu as portas da percepção audiotátil para o mundo não-visual 
das linguagens faladas, da alimentação e das artes plásticas. Como 
extensão e acelerador da vida sensória, todo meio afeta de um golpe 
o campo total dos sentidos [...] (McLuhan, 1964, p. 63)

Ademais, partindo desse princípio, o autor também exemplifica que 
a língua constitui-se como uma extensão do homem, “com seus poderes 
de divisão e separação”, e de forma similar, o computador torna-se uma 
extensão humana, de forma que entre suas características possui os meios 
para traduzir qualquer língua em outro idioma e qualquer código em 
outro código, de forma instantânea, anunciando assim o “advento de 
pentecostal de compreensão e unidade universais”. (McLuhan, 1964)

Entre outros exemplos, McLuhan (1964) cita as escritas hieroglífica 
e pictográfica, bem como as demais escritas como extensões do sentido 
visual para “armazenar e facilitar o acesso à experiência humana”. O 
rádio como extensão do ouvido humano. A roda como extensão para os 
pés. O ambiente social produzido pelo ser humano como extensão de 
seu corpo. O vestuário como extensão de nossa pele. A cadeira como 
extensão das costas. O telefone como extensão do ouvido e da voz. 
E por fim o autor atesta que o computador adaptado a um completo 
processo de inter-relação necessário à consciência seria, portanto uma 
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extensão de nossa consciência, “como um telescópio é uma extensão 
do olho, ou um boneco de ventríloquo é uma extensão do ventríloquo”.

No que tange ao conceito de ubiquidade, os principais expoentes 
utilizados na pesquisa são Mark Weiser e a professora Lúcia Santaella. 
Weiser, em seu artigo “The Computer for the 21st Century” de 1991, trata 
mais a questão da computação ubíqua, ou seja, a capacidade de onipre-
sença que as tecnologias terão de se misturar ao cotidiano das pessoas.

Em seu artigo, Weiser (1991) destaca a questão da profundidade 
das tecnologias, ou seja, o nível de inserção destas no cotidiano das 
pessoas de forma imperceptível. Ademais, o autor destaca que a ques-
tão da ubiquidade não se trata somente de integrar computadores na 
vida das pessoas e possibilitar que estas os transportem para os mais 
diversos locais como uma praia ou um aeroporto; mas também; de tirar 
a atenção das pessoas desses objetos tecnológicos, de forma que o uso 
ocorra sem consciência, de forma automática. 

Já a visão da professora Santaella que é trabalhada nessa pesquisa é 
a do leitor ubíquo, que faz uso da leitura e cognição em qualquer tempo 
e lugar, nesse sentido:

Do leitor movente, o leitor ubíquo herdou a capacidade de ler e 
transitar entre formas, volumes, massas, interações de forças, movi-
mentos, direções, traços, cores, luzes que se acendem e se apagam, 
enfim esse leitor cujo organismo mudou de marcha, sincronizan-
do-se ao nomadismo próprio da aceleração e burburinho do mundo 
no qual circula em carros, transportes coletivos e velozmente a pé. 
(Santaella, 2013, p. 22)

Santaella (2013) destaca que a principal característica do leitor 
ubíquo é a sua habilidade em transitar concomitantemente nos espaços 
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físico e virtual, logo, o indivíduo pode estar ao mesmo tempo presente 
fisicamente nos espaços como no trabalho, nas ruas ou em casa, e ao 
simples toque de dedo em seu smartphone, adentrar no “ciberespaço 
informacional”, bem como iniciar diálogo com pessoas ou grupos de 
pessoas geograficamente próximas ou muito distantes. Ademais, a 
ubiquidade aqui se faz presente pelo elemento de interligação entre os 
diferentes espaços, a mente distribuída, que paralelamente tem consci-
ência de seu entorno físico e do mundo virtual informacional.

Adicionalmente, Santaella (2013) salienta que o desenvolvimento 
de tecnologias afeta os processos de ensino-aprendizagem, com o sur-
gimento de novas possibilidades de aprendizagem mediada por esses 
novos dispositivos. A autora destaca de forma especial os dispositivos 
móveis, que são caracterizados pelo acesso em qualquer lugar, dentre 
eles estão smartphones e iphones. Esses dispositivos permitem a gê-
nese de uma aprendizagem aberta, isto é, de forma espontânea, livre 
e contínua, visto que a informação transcende as barreiras do espaço 
físico e permeia todo ciberespaço.

Por meio desses dispositivos, que cabem na palma de nossas mãos, 
à continuidade do tempo se soma a continuidade do espaço: a infor-
mação é acessível de qualquer lugar. Os artefatos móveis evoluíram 
nessa direção, tornando absolutamente ubíquos e pervasivos o acesso 
à informação, a comunicação e a aquisição de conhecimento. 
Por permitir um tipo de aprendizado aberto, que pode ser obtido 
em quaisquer circunstâncias, a era da mobilidade inaugurou esse 
fenômeno inteiramente novo: a aprendizagem ubíqua. (Santaella, 
2013, p. 23)

Partindo desse princípio, pode-se traçar um paralelo do aprendizado 
ubíquo com o mobile-learning, ou m-learning, que se refere ao contexto 
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de educação online a partir do incremento de dispositivos móveis que 
propiciam o acesso à informação de quaisquer lugares. Santaella (2013, 
p. 25) assinala que a “m-learning é vista como uma extensão da sala 
de aula e é executável a partir da geração de conteúdos previamente 
estabelecidos”.

No prisma do extensionismo a premissa básica é a de que os dispo-
sitivos tecnológicos constituem-se como uma extensão do corpo huma-
no, e podem vir a favorecer processos de aprendizagem, aquisição de 
conhecimento, de educação e ensino, por meio da Inteligência coletiva 
e de uma cultura participativa.

A Inteligência coletiva é conceituada por Levy (2004) através do 
colaborativismo, compartilhamento e participação, como um meio 
de ensino e aprendizagem, através do ciberespaço e da internet. 
Todos possuem algum conhecimento, e se esse conhecimento for 
armazenado no meio digital e estiver disponível para amplo acesso 
o entendimento coletivo se ampliar e todo tipo de informação e co-
nhecimento estará disponível a todos. (Cunha, Cruz, & Bizelli, 2018)

Através do extensionismo tecnológico e da ubiquidade, o conheci-
mento disponibilizado por um chatterbot, por exemplo, pode ser a mescla 
do que cada indivíduo já conhece sobre um determinado assunto com o 
que ainda não sabem, e essas informações, unificadas no ciberespaço e 
na Internet, pode levar um novo aprendizado que será acessível a todos 
que possuem algum dispositivo tecnológico, criando o que Pierre Levy 
denomina como uma inteligência distribuída por toda parte.

Na obra “A Inteligência Coletiva: por uma antropologia do 
ciberespaço”, Lévy (2007, p. 29), caracteriza a inteligência distribuída 
por toda parte como um processo em que:
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Ninguém sabe tudo, todos sabem alguma coisa, todo o saber está 
na humanidade. Não existe nenhum reservatório de conhecimento 
transcendente, e o saber não é nada além do que o que as pessoas 
sabem. A luz do espírito brilha mesmo onde se tenta fazer crer que 
não existe inteligência: “fracasso escolar”, “execução simples”, 
“subdesenvolvimento” etc. O juízo global de ignorância volta se 
contra quem o pronuncia. Se você cometer a fraqueza de pensar 
que alguém é ignorante, procure em que contexto o que essa pessoa 
sabe é ouro.

No que tange ao extensionismo na educação, também tendo uma de 
suas raízes denominada de Mobile Learning ou m-Learning, Marçal, 
Santos, Vidal, Andrade, e Rios. (2005), sustentam em artigo nomeado 
“museuM: Uma Aplicação de m-Learning com Realidade Virtual” a 
importância do conceito para a otimização dos processos de ensino e 
aprendizagem, especialmente à distância. Logo, também destacam os 
seguintes objetivos:

• Melhorar os recursos para o aprendizado do aluno, que poderá 
contar com um dispositivo computacional para execução 
de tarefas, anotação de idéias, consulta de informações via 
Internet, registro de fatos através de câmera digital, gravação 
de sons e outras funcionalidades existentes; 

• Prover acesso aos conteúdos didáticos em qualquer lugar 
e a qualquer momento, de acordo com a conectividade do 
dispositivo; 

• Aumentar as possibilidades de acesso ao conteúdo, incre-
mentando e incentivando a utilização dos serviços providos 
pela instituição, educacional ou empresarial; 

• Expandir o corpo de professores e as estratégias de apren-
dizado disponíveis, através de novas tecnologias que dão 
suporte tanto à aprendizagem formal como à informal; 
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• Expandir os limites internos e externos da sala de aula ou 
da empresa, de forma ubíqua. 

• Fornecer meios para o desenvolvimento de métodos ino-
vadores de ensino e de treinamento, utilizando os novos 
recursos de computação e de mobilidade. (Marçal, Santos, 
Vidal, Andrade, & Rios, 2005, pp. 1904-1905)

Acerca da utilização de dispositivos móveis na educação, Andrade 
(2012, p. 87) ressalta que “[...] oferecem uma extensão dos recursos dos 
computadores convencionais e permitem que algumas funcionalidades 
sejam aliadas à educação à distância, contribuindo para facilitar o aces-
so a conteúdos específicos, sem dependência de horário e de e local”.

Em artigo denominado “Mobile bot: um chatterbot educacional para 
dispositivos móveis”, o autor advoga que ao lançar mão de chatterbots 
no campo da educação, “é possível relacionar os alunos e o computador 
através da linguagem natural”. Dessarte, o emprego de robôs de con-
versação na referida área de ensino por meio de dispositivos móveis, 
propicia ao aluno uma interação com o conhecimento a qualquer hora 
e local, (Andrade, 2012, p. 1), o que por sua vez enquadra este bot nas 
concepções de extensionismo (disponível em qualquer local) e ubiqui-
dade (disponível a qualquer hora).

Por fim, o principal objetivo desse artigo é apresentar casos reais de 
aplicações de cunho extensionista, a fim de compendiá-las de acordo 
com sua heterogeneidade, com o principal intuito de tornar o referido 
conceito mais conhecido, e ser um esforço de compartilhar conheci-
mento e contribuir com a literatura científica do assunto. Por adendo, a 
pesquisa utiliza-se de análise de livros, artigos científicos e reportagens 
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que enfocam o conceito de extensionismo e ubiquidade, bem como 
também apresentam casos de aplicações de tecnologias com potencial 
de extensionismo. Em último momento, esse trabalho também pode 
ser compreendido como uma pesquisa básica, isto é, com objetivo de 
auxiliar no desenvolvimento da ciência, sem a obrigatoriedade de uma 
aplicação prática prevista.

Resultados e Discussões

Com intuito de compendiar algumas aplicações educacionais que 
possuem a característica e o potencial do extensionismo tecnológico, 
os exemplos dessa seção serão sumariamente os chatterbots, que são 
agentes conversacionais embasados em linguagem natural, e que bus-
cam emular o comportamento humano por meio do diálogo. Dessarte, 
as aplicações aqui apresentadas integram a categoria de robôs voltados 
para o campo da educação, ou seja, podem estender um determinado 
conteúdo, ou mesmo o ambiente escolar, por intermédio de dispositivos 
móveis (extensionismo), tornando um determinado conteúdo acessível 
a qualquer momento (ubiquidade).

Para início dos exemplos, pode-se citar o bot Profª Elektra, que 
armazena em sua base conhecimentos sobre Redes de Computado-
res. Criado em 2003 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), o referido agente:

[...] apresenta um forte apelo no sentido de atiçar a curiosidade e a 
motivação dos alunos. Por ser uma forma diferente de assimilação 
de conteúdos, a Profª Elektra pode incentivar o trabalho dos usuários 
já que exige deles uma participação muito mais ativa, onde quem 
comanda e direciona o diálogo é o próprio interlocutor. Porém ob-
servou-se que somente com uma extensa utilização da Profª Elektra 
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pelos alunos e conseqüente análise dos registros desta utilização será 
possível criar novas categorias tornando a conversação mais natural 
e abrangente. (Leonhardt, Castro, Dutra, & Tarouco, 2003, p. 9)

Ademais, Paschoal, Chicon, Krassmann e Binelo (2016) expõe o 
projeto Ubibot, um robô de conversação que foi criado para fins de 
mobilidade e ubiquidade, daí o prefixo “Ubi”. Dessarte, esse agente foi 
pensado para integrar a disciplina de Engenharia de Software, do curso 
superior em Ciência da Computação.

O objetivo do agente é fazer com que o usuário consiga melhorar 
o desempenho na disciplina. Para isso, ele irá ajudar o estudante. 
Durante a interação com o usuário, o Ubibot emite um feedback 
apropriado conforme o contexto.  
O agente acompanha as notas do estudante, pois as mesmas repre-
sentam o ambiente onde o Ubibot está inserido, o nível de desem-
penho representará o estado do agente no ambiente, as respostas do 
agente contemplam as ações que são realizadas pelo agente, tendo 
em vista que o aluno obtenha as respostas adequadas para concluir 
as tarefas solicitadas pelo professor da disciplina. (Paschoal, Chicon, 
Krassmann, & Binelo, 2016, p. 100)

 No campo da Educação à distância (EaD), pode-se citar o bot 
CyberPoty, que foi integrado ao Portal de Educação a distância da 
Escola de Educação a Distância do Centro de Educação Tecnológica 
do Amazonas (CETAM EAD). Outrossim, essa tecnologia possuía um 
avatar em 3D para interação com os usuários, e sua principal carac-
terística era a retirada de dúvidas acerca dos cursos disponibilizados 
pela instituição, estendendo assim os serviços de um atendente físico. 
(Alencar & Magalhães Netto, 2010)
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Por adendo, Alencar e Magalhães Netto (2010, pp. 1418-1419) 
discorrem que:

A base de conhecimento da CyberPoty foi implementada na lingua-
gem AIML e atualmente possui aproximadamente 2100 perguntas 
relacionadas aos cursos técnicos a distância do CETAM EAD. 
Essas perguntas foram previamente elaboradas pela equipe técnica 
e pedagógica, que dividiu os assuntos em grupos, para facilitar a 
construção e manutenção posterior. 

Na sequência, a Figura 1 exibe a página inicial da CyberPoty.

Figura 1. Página Inicial da CyberPoty. Alencar e Magalhães Netto (2010)

No tocante à extensão de disciplinas, Rothermel e Domingues (2007) 
indicam a aplicação MARIA, um chatterbot criado especificamente 
para a disciplina “Métodos e Técnicas em pesquisa em administração”, 
parte da grade curricular do curso de graduação em Administração da 
Universidade Regional de Blumenau. Como adendo, o repositório de 
dados dessa aplicação possuía cerca de 600 questões sobre o tema da 
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disciplina, o que por sua vez tinha a meta de facilitar o acesso a infor-
mações e conceitos relacionados aos temas estudados.

Continuamente, Rothermel e Domingues (2007) também destacam 
que a aplicação do chatterbot MARIA junto aos educandos obteve um 
resultado muito positivo, já que proporcionou a tirada de dúvidas acerca 
da disciplina ao qual a aplicação unificou informações, por intermédio 
de um repositório de dados bastante amplo.

Os autores complementam que os resultados obtidos com o bot 
MARIA constituem-se como um importante passo para a compreensão 
dessas ferramentas no apoio ao campo da educação, de modo que é uma 
interface mais dinâmica para o aluno, sem as amarras do espaço físico, 
dando a este a total liberdade de tirar suas dúvidas em ambiente geo-
gráfico distinto do ambiente escolar. (Rothermel & Domingues, 2007)

A Figura 2 mostra o layout do chatterbot MARIA.

Figura 2. Layout do bot MARIA. Rothermel e Domingues (2007)
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Do ponto de vista técnico:

O chatterbot Maria utiliza a linguagem AIML (Artificial Intelli-
gence Markup Language), que se trata de um sistema de marcação 
baseado em XML (eXtensible Markup Language) utilizado para 
a confecção de chatterbots. Esse sistema possui memória, possi-
bilitando a avaliação das sentenças digitadas pelo usuário. Para 
Aimless & Umatani, 2004, existem cerca de 50.000 chatterbots no 
mundo (nas mais diversas línguas). Isso devido ao fato do sistema 
ser “simples” (analisando o ponto de vista computacional) e obter 
um bom desempenho (melhor do que as gerações de chatterbots 
anteriores). (Rothermel & Domingues, 2007, p. 8)

Inoue e Vinciguerra (2009) apresentam também a proposta de um 
protótipo de um agente conversacional que pode estender conteúdos 
de lógica de programação, já que:

A grande dificuldade de um ingressante em um curso voltado a 
Tecnologia da Informação sem um pré-conhecimento em lógica 
de programação ou estrutura de linguagens de programação, se dá 
ao fato do estudo ser muito complexo e abrangente. Isso provoca 
um atraso no aproveitamento do aluno, insatisfação e até mesmo a 
desistência do curso. (Inoue & Vinciguerra, 2009, p. 274)

Seguidamente, a Figura 3 mostra a tela de início do protótipo do 
chatterbot NICOLE.

No que concerne ao aprendizado da área de saúde, pode-se citar 
também o projeto do robô de conversação Psicochat, cujo intuito é 
prover aos estudantes de Psiquiatria a oportunidade de simularem in-
terlocuções com um agente tecnológico que emule o comportamento 
de um paciente que sofre de transtornos mentais, a fim de criar cenários 
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próximos à realidade que enfrentarão no cotidiano de seus trabalhos. 
(Moura & Zamberlam, 2010)

Figura 3. Tela de início do bot NICOLE. Inoue e Vinciguerra (2009)

Os autores ainda complementam que:

Através dessa ferramenta, o aluno que estiver estudando Psiquia-
tria poderá simular entrevistas com pacientes, visando identificar 
os transtornos mentais relacionados. Por meio de pesquisa em li-
vros especializados em diagnóstico de Psiquiatria e pós-estudo da 
CID-10 e DSM-IV, foi possível fazer o levantamento dos requisitos 
necessários: i) o sistema deve possibilitar a simulação de entrevis-
tas com pacientes virtuais, objetivando a identificação das doenças 
relacionadas; ii) por se tratar de um software voltado ao ensino de 
Psiquiatria, o sistema deve possuir funcionalidades de controle de 
acesso, armazenamento de registros (logs) das conversas e emissão 
de relatórios. (Moura & Zamberlam, 2010, p.4)

Ainda no que tange a área de saúde, outro chatterbot importante 
é o AGEbot, que é um agente de IA que visa esclarecer dúvidas sobre 
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epilepsia a usuários que não possuem muito conhecimento prévio acerca 
do assunto. Para mais, na etapa de interação com os interlocutores, o 
referido robô de conversação passou a ser capaz de responder a um total 
de 158 questões, que vão desde diagnósticos, sintomas, tratamentos, 
síndromes, causa, prevenção e riscos e mais algumas categorias de in-
formações acerca de epilepsia. (Fossatti, Rabello, & De Marchi, 2011)

Continuamente, a Figura 4 expõe a interface inicial do AGEbot.

Figura 4. Interface inicial do AGEbot. Fossatti, Rabello e De Marchi (2011)

Adicionalmente aos exemplos, pode-se destacar também o projeto 
do chatterbot Crioulo. Menezes (2015) no artigo “CHATTERBOT 
CRIOULO: Um conversador quilombola das terras de preto do terri-
tório litoral sul - BA” propõe o desenvolvimento de uma aplicação que 
tenha a capacidade de dialogar acerca das comunidades quilombolas 
existentes no estado da Bahia – Brasil, no território litoral sul. Como 
adendo, o autor explicita que o objetivo de projeto desta aplicação é a 
valorização das tradições, costumes e valores dessas comunidades, que 
podem vir a possuir através dos aparatos tecnológicos uma forma de 
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buscar reconhecimento de sua história, na concepção de uma identidade 
frente à sociedade civil.

Em dissertação de mestrado nomeada “CHATTERBOT CRIOULO: 
Proposta de um conversador quilombola das terras de preto do Território 
Litoral Sul – BA”, o referido robô de conversação é referido como um:

[...] agente computacional desenvolvido apresente raízes do próprio 
povo negro, com informações pesquisadas in loco nas comunidades 
tradicionais, o que pode ressignificar as atividades realizadas por 
décadas nas denominadas terras de preto e ainda proporcionar o de-
senvolvimento computacional contínuo e autônomo. A delimitação 
do território litoral sul - Bahia está na perspectiva da realidade local, 
no qual a população constrói sua identidade com base no sentimento 
de pertencimento do lugar. (Menezes, 2015, p. 11)

Na sequência, a Figura 5 retrata a tela inicial do bot CRIOULO.

Figura 5. Página inicial do chatterbot CRIOULO. Menezes (2015)

No setor educacional, ainda pode-se citar o projeto Sofia, que de 
acordo com Vollrath (2018, p. 1):

[...] desenvolve e implementa uma metodologia para que os pro-
fessores possam criar seus chatbot educacional de fácil replicação, 
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contribuindo para o desenvolvimento de uma plataforma de inteli-
gência artificial para as escolas.

De acordo com Vollrath (2018), o objetivo principal por detrás do 
projeto Sofia é a criação de um robô de conversação educacional que 
possa vir a ser futuramente replicado livremente por profissionais e 
instituição de educação. Ademais, os primeiros protótipos do referido 
bot estarão inicialmente acessíveis aos alunos do Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), e posteriormente 
disponibilizados a outras instituições de educação que se interessarem.

Em artigo intitulado “Um Chatterbot Educacional Baseado em 
EmotionML”, Junior e Netto (2014) apresentam uma proposta de um 
robô de conversação baseado na linguagem AIML em concomitância 
com a linguagem EmotionML, que abarca a representatividade de 
emoções. Logo:

EmotionML foi concebida considerando três modos de utilização: 
anotação manual de emoções observadas, detecção de emoções por 
meio do treinamento de classificadores para reconhecer automatica-
mente emoções e geração de emoções por meio de uma aplicação 
que faça a relação entre os dados emocionais e as reações ao meio. 
Assim consideramos a utilização da EmotionML uma segunda lin-
guagem de marcação em XML que tem como finalidade tratamento 
e definição de características emocionais. (Junior & Netto, 2014, 
pp. 1099-1100)

Segundo Junior e Netto (2014), a proposta de um agente de conver-
sação integrando AIML com EmotionML visa incutir maior naturalidade 
a conversação entre máquina e interlocutor. Assim, o sistema do bot 
funcionará de duas maneiras, a partir do AIML, a intenção é capturar 
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os dados referentes à conversação, e com o EmotionML, a meta é ar-
mazenar as possíveis implicações emocional que advém desse processo 
conversacional.

Em trabalho epitetado “Desenvolvimento de um Chatterbot para 
a Página Web de um Curso de Nível Superior”, Brito (2017) propõe 
a criação de um robô conversacional voltado ao curso de Sistemas de 
Informação (SI), do campus de Quixadá, na Universidade Federal do 
Ceará. A finalidade de tal bot é a disponibilização de informações acerca 
do referido curso, assim como também o aprendizado com os erros e 
a habilidade de simultaneidade, ou seja, manter conversas com vários 
indivíduos ao mesmo tempo. Cabe ressaltar que o desenvolvimento 
deu-se sobre o alicerce da plataforma IBM Watson.

O extensionismo também se faz presente em projetos para a educa-
ção na cidade do interior do estado de São Paulo, nomeada Águas de 
São Pedro. Na referida cidade, foi adotado a digitalização de escolas 
da rede municipal de ensino, funciona da seguinte forma:

Seiscentos alunos receberam tablets para ajudar no aprendizado. 
O primeiro impacto foi um grande impacto. “Os professores se as-
sustaram em um primeiro momento, porque não sabiam como usar 
essa tecnologia. A Fundação Telefônica, juntamente com o Instituto 
Vanzolini, treinaram os professores para adequação”, conta.
Hoje, são ligados 150 tablets simultaneamente. “As crianças ficaram 
muito mais atentas nas aulas e o resultado foi zero evasão”, afirma 
o secretário. (Vicentin, 2015, p. 1)

Adicionalmente, as escolas da cidade possuem acesso a dois aplicati-
vos: “Nuvem de Livros” e “Nuvem de Jornaleiro”, que atuam como um 
repositório de livros e conteúdos multimídia que são disponibilizados 
aos educandos por meio dos dispositivos móveis. (Vicentin, 2015)
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Considerações Finais

No presente artigo, o conceito de extensionismo fundamenta-se 
como principal pilar de sustentação, visto que os chatterbots e as TICs 
podem ser uma extensão da sala de aula, de uma disciplina ou de um 
determinado conteúdo, e a educação, sob a égide do extensionismo 
tecnológico, provê a ocorrência do processo de ubiquidade, isto é, o 
acesso a uma informação pode ocorrer de qualquer lugar, a qualquer 
momento e de qualquer dispositivo com acesso à Internet.

Epilogando, pode-se afirmar que o desenvolvimento dessa pesquisa 
mostra que os robôs de conversação surgem como alternativa às tec-
nologias tradicionais, por fornecerem ao usuário um ambiente pautado 
pela conversação em linguagem natural e extensionismo. Dessa forma, 
sua utilização no campo da educação é muito importante, devido sua 
capacidade de prover informações aos alunos de maneira extensível e 
ubíqua, proporcionando o surgimento de novas possibilidades de su-
porte ao aprendizado. Percebe-se, ao optar e levar adiante o estudo da 
tecnologia de chatterbots, a incompletude dessa pesquisa, assim como 
também sua importância como uma etapa para se transcender os limites 
do conhecimento, e como uma ferramenta de superação de dúvidas e 
dificuldades, a fim de que pautada por uma intenção de se discutir a 
tecnologia no ensino, possa melhorar a vida das pessoas deste planeta.
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O Documentário e a Construção da História: 
Apontamentos sobre Autoria e Liberdade 
Criativa na Produção Audiovisual para a Sala de 
Aula

Alvaro Benevenuto Jr.1

1 A Arte de Contar História(s)

O documentário brasileiro existe e resite. Uma das pistas que per-
mitem esta afirmação é a profundidade com a qual os relatos são apre-
sentados com orçamentos singelos para o setor. É um dos aspectos 
que consolida este produto como um conteúdo forte para enfrentar 
as constantes pressões econômicas que os veículos tradicionais e os 
dos novos suportes são submetidos na produção de conteúdo diária. 
Paralelo a esta observação que mistura audiência e economia, Nichols 
(2016) estabelece que o cineasta, por meio do documentário, atua com 
liberdade ideológica fortalecendo o compromisso social da produção, 
aliado ao fomento das novas tecnologias que ofertam novas janelas de 
exibição (repositórios de vídeos e redes sociais) e dos programas de 
financiamento do audiovisual.

1. Pós-doutorado em Comunicação (UCB, 2014).
 Doutorado em Ciências da Comunicação (Unisinos, 2005).
 Professor do Programa de Pós-graduação em História e na graduação em Jornalismo 

e em Produção Audiovisual – Cinema da Universidade de Caxias do Sul.
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Gaudreault e Marion (2015) acreditam que tal produção e profusão 
de conteúdo está imersa no universo midiático, característico da mo-
dernidade. Portanto, é natural que novas maneiras de abordagem dos 
conteúdos documentais sejam exploradas com maior intensidade nos 
ambientes digitais. “A lista de mudanças provocadas pela passagem 
ao digital é comprida e o caso está longe de ser encerrado. De fato, a 
referida passagem está longe de ter alcançado seu término”. (Gaudreault 
& Marion, 2015, p. 15).

Nesse contexto, é necessário ressaltar a contribuição social que 
conteúdos dessa natureza proporcionam. Tratando-se de uma atividade 
cultural e de pesquisa, serve de ferramenta para estimular a reflexão e 
ampliar o repertório intelectual da audiência. Essa peculiaridade não é 
exclusiva da contemporaneidade, pois ao visitar-se as raízes do docu-
mentário, vê-se que ele atua como agente transformador da sociedade 
desde o início do século XX. A exemplo do pioneiro Robert Flaherty2, 
ao registrar os hábitos dos esquimós em expedições realizadas no norte 
do Canadá na segunda década do século passado.

E percebe-se que, desde a origem, a atitude criativa do cineasta está 
implícita no produto. Isso não significa que a obra perca sua natureza 
documental. No caso do exemplo referido, “pode-se dizer que Nanook 
of the North (Nanook, o esquimó) é uma reconstituição, mas ela retém 
qualidades documentais significativas”. (Nichols, 2016, p. 36).

A tipificação desta obra é motivo de debate. Ainda que não haja 
um consenso quanto ao conceito “documentário” é vital assumir sua 

2. Sua obra Nanook of the North, é tida como o primeiro material produzido, 
genuinamente, para fins documentais. “Seu filme, apesar da incredulidade dos 
primeiros distribuidores procurados, foi afinal lançado pela Pathé, em junho de 
1922 e recebido como uma revelação”. (Da-Rin, 2006, p. 45).
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produção como um tratamento criativo da realidade. Tal manifestação 
foi defendida por John Grierson na década de 1930. Tido como um 
“esforço criativo” Nichols (2016, p. 30) estabelece que o termo “[...] 
sugere a liberdade artística da ficção, ao passo que [...] nos lembra 
das responsabilidades do jornalista e do historiador”, ressaltando que 
apesar da reconstrução de um fenômeno, o produto deve respeitar o 
mundo histórico. “Nem invenção ficcional nem reprodução fatual, o 
documentário recorre à [complexa] realidade histórica e a ela se refere 
ao representá-la de uma perspectiva diferente”. (Nichols, 2016, p. 30).

Neste sentido, não é exagero dizer que, muito antes do cinema 
ficção, o documentário enfrenta sua crise de identidade3. Contudo, o 
fundamental mantém-se intocável: a história, ou seja, a sequência dos 
acontecimentos e as pessoas (teoricamente) são reais. “Os documen-
tários falam de situações ou acontecimentos reais e honram os fatos 
conhecidos; não introduzem fatos novos, não comprováveis. Falam 
sobre o mundo histórico diretamente, não alegoricamente”. Ele adverte 
que a produção  “[...] que distorce fato, altera a realidade ou fabrica 
dados, põe em risco seu próprio status de documentário”. (Nichols, 
2016, p. 31, grifo do autor).

Contudo, é necessário compreender a dificuldade de se mensurar 
o grau de veracidade dos fatos expostos, pois “a história que um do-
cumentário conta tem origem no mundo histórico, mas, ainda assim, 
é contada do ponto de vista do cineasta e na voz dele” (Nichols, 2016, 

3. Importante lembrar que as primeiras imagens em movimento dos irmãos Lumière 
têm o caráter documental, a apresentarem cenas do cotidiano da sociedade francesa 
do século XIX. Conta a história do cinema que a ficção chega nas telas a partir 
de Georges Meliès, quando ele apresenta sua obra A viagem à lua, em 1902. Ver 
mais em Mascarello (2006); entre outros. 
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p. 35), portanto indissociável do discurso da produção, uma representação 
do mundo vivenciado. “O documentário representa uma determinada 
visão de mundo, uma visão com a qual talvez nunca tenhamos nos de-
parado antes, mesmo que os aspectos fatuais desse mundo nos sejam 
familiares”. (Nichols, 2016, p. 36)

Essa atitude tem relação direta com a atenção dos historiadores 
quando tratam da produção dos materiais de História usados no ensino 
da disciplina: conforme a Ecóle des chartes, no século XIX, todo relato, 
livro ou produção noutro suporte para além do papel, tinha que ter a 
aceitação e reconhecimento de um grupo de catedráticos – membros de 
redes/associações e revistas acadêmicas – que determinava as regras e 
metodologias rigorosas para classificar estas obras e aprová-las. Todas 
tinham que estar embasadas em documentos originários de instituições 
reconhecidas e referenciadas pelos institutos, pelas autoridades acadêmi-
cas e devidamente guardadas em arquivos oficiais. Era a época de uma 
grande dependência da palavra institucional, de uma garantia de que 
os acontecimentos históricos eram aqueles e que ocorreram conforme 
fora descrito no documento (Prost, 2015, pp. 34-36).

A memória comum, os comentários paralelos (publicados na im-
prensa ou apresentados pelas emissoras de rádio, apesar de guardados 
em arquivos próprios) e as conversas em espaços públicos não eram 
reconhecidos como documento histórico. Isto mudou no início do sé-
culo XX, com os Annalles, coordenados por Lucien Lefebvre e Marc 
Bloch quando publicam Annales d´histoire économique et sociale 
(Prost, 2015, p. 38), apresentando uma nova proposta de pesquisa em 
História, aplicando métodos de outras disciplinas para a construção de 
relatos do nosso tempo e oficiais. Uma abertura para a investigação 
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de acontecimentos de uma história do presente, de uma história viva, 
mostrada através de narrativas populares.

Esta novidade viabilizou o reconhecimento, pelos historiadores, 
de dados originários nas memórias – individual e coletiva – como in-
dicativos importantes para a composição de ferramentas de pesquisa 
para interpretar os acontecimentos históricos. E essa atitude é a base 
de operação no documentário, onde a memória oral e os textos jor-
nalísticos para relatar um acontecimento são os lastros de confiança. 
Porém, a constatação não elimina a observação dos rigorosos métodos 
de investigação científica, característicos da disciplina.

O debate sobre as metodologias não se esgota nestes dois pontos. 
Há uma grande amplitude e posicionamentos acerca dessas questões 
que, para este texto, ficam em segundo plano. O que importa neste 
momento é a abertura para outras narrativas e suportes de difusão dos 
fatos a serem aplicados na produção de objetos para a aprendizagem da 
História, especialmente nos níveis fundamental e médio.

2. Novas Tecnologias e a Aprendizagem

Com as novas tecnologias da informação e da comunicação (nTICs), 
percebe-se que o processo de aprendizagem muda. As possibilidades 
de acesso a conteúdos distintos em múltiplos dispositivos – televisão, 
rádio, vídeos, DVD, computadores, smartphones, entre outros – pro-
duzem estudantes mais atentos, informados e desconfiados daqueles da 
década de 1990. Ademais, muito habilidosos na manipulação de seus 
equipamentos. Inquietos!

Estas características provocam uma transformação no papel do pro-
fessor: ele sai de seu lugar de proprietário do conhecimento para ocupar 
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o espaço do mestre, coordenador de um grupo de aprendizes. É o que 
pontuam Prenski (2001) e Jenkins (2008) em seus estudos voltados à 
presença midiática de crianças nascidas entre os anos 1990-2005, que 
cresceram fruindo de dispositivos de comunicação digital. Mudança de 
postura, mudança de metodologias.

Numa primeira mirada, a saída de cena do quadro verde e do giz 
promoveu as apresentações eletrônicas de slides, com o uso de complexos 
softwares, a um status de uso frequente para apoiar o desenvolvimento 
de atividades nas aulas (Anastasiou & Alves, 2012). Na sequência, a 
introdução das pesquisas na internet aparece como ferramenta comple-
mentar para as atividades e  tarefas de pesquisa com maior profundi-
dade. Nesse processo, os vídeos do YouTube, por exemplo, juntam-se 
ao menu das ferramentas eletrônicas aplicadas desta nova maneira de 
construir o conhecimento.

Noutra mais atenta, as atividades de ensino-aprendizagem ganharam 
os videojogos, aulas a distância, conferências e palestras transmitidas 
em ambientes virtuais - nas redes sociais ou em sites. Elas preenchem 
algumas opções desta nova maneira de aprender, com base nos meios 
– ou ambientes virtuais. Esse outro contexto de aprendizagem abre 
janelas para a produção de conteúdos digitais distintos, que utilizam 
linguagens e formatos muito além daqueles tradicionais suportes dos 
materiais didáticos de História (livros e apostilas).

3 Produção de Documentário para Aprender

A produção de um objeto de aprendizagem, seja um livro, apostila, 
apresentação de slides, arquivo sonoro ou vídeo, obrigatoriamente, inclui 
estas etapas: definição do tema, planificação dos conteúdos que serão 
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contemplados, busca de referências, roteirização, elaboração da agenda de 
produção e a realização, propriamente dita. É uma prática comum a toda 
criação de produtos, independentemente de sua natureza e uso. As etapas 
da produção audiovisual são assim denominadas: sinopse, argumento, 
roteiro literário e técnico; realização; montagem, exibição e distribuição.

A sinopse4 é o resumo da obra num texto curto, contendo a descri-
ção do filme, incluindo os personagens, ações e breves caracterizações 
da trama. O argumento é um documento que aprofunda as questões 
apresentadas na sinopse, apresentando mais detalhes daquilo que será 
abordado. É quem subsidia a elaboração do roteiro literário (master 
scene). No caso do documentário, ele é resultado de intenso trabalho 
de pesquisa e coleta de dados em distintas fontes (Comparato, 2009).

Finalizado o argumento, começa o trabalho do roteiro, definindo 
as cenas e sequências da obra, descrevendo, em ordem, as ações e os 
diálogos – e outros sons, e define os ambientes onde isto acontece. O 
roteiro será, a partir de agora, o principal documento de toda a produção. 
É o documento que contém todo o processo criativo do autor/diretor.

As fases que seguem são consequências. Os mapas de produção, 
as agendas das atividades de campo e outras atividades particulares 
de uma produção audiovisual, comum a todos os gêneros e estilos 
audiovisuais, tem como base o roteiro literário (master scene). E aqui 
se encontra a pergunta central deste texto: até que ponto a liberdade 
criativa para apresentar um acontecimento histórico interfere (ou não) 
na veracidade do produto?

4. Alguns manuais indicam que a sinopse é semelhante à story line. Outros informam 
que ela é mais detalhada que a linha da história. Aqui, assumimos a sinopse como 
o resumo completo da obra. 
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Criar um roteiro dispara uma série de ações ao roteirista. Quando se 
trata de um documentário, agrega a responsabilidade do roteirista em 
manter-se fiel ao acontecimento no qual trabalha e que não é um fato 
qualquer: se trata de um episódio que marcou o cotidiano de alguma 
comunidade. Um evento que foi observado por muitas pessoas e que 
gerou consequências – boas ou más – a várias pessoas. É um roteiro que, 
obrigatoriamente, depende de uma pesquisa submetida às premissas da 
investigação científica e de uma intensa busca de dados em fontes de 
distintas origens: jornais, noticiários de rádio e TV, testemunhos daqueles 
que protagonizaram o fenômeno, entre outras. A priori, por se tratar de 
um documentário, é um roteiro que deve seguir uma cronologia, uma 
ordem natural, a priori, sem muita abertura para a liberdade criativa.

Esta dependência da cronologia para criar a narrativa, conforme 
os parâmetros dos princípios da produção de obras para o ensino de 
História, foi bastante rigorosa, dependendo de inúmeras autenticações. 
Porém, a partir do movimento dos Annales (Prost, 2012), as regras para 
o reconhecimento dos relatos de episódios históricos valiosos já não são 
tão rígidas e permitem pequenos voos criativos da imaginação – sem 
abusos. “Neste aspecto, o historiador encontra a própria expressão de 
seu trabalho cotidiano, a formulação de uma experiência” que, para ele, 
manifesta o valor da disciplina” (Prost, 2012, p. 137).

Tem maneiras e maneiras de abrir as portas para permitir a criativi-
dade numa obra documental. Como escreve Lucien Febvre:

quero dizer com toda franqueza: para fazer história, voltem as costas 
resolutamente ao passado e, antes de mais nada, vivam plenamente 
a vida. Misturem-se à vida. À vida intelectual, sem dúvida, com 
toda a sua diversidade. […] Vivam também a vida prática. Não se 
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contentem em olhar da praia, preguiçosamente, o que se passa no 
mar agitado […] arregacem as mangas […]  e ajudem os marujos 
em sua tarefa. (Febvre, 1989, p. 52)

E também recordar Eduardo Coutinho, criativo produtor de obras 
audiovisuais com caráter documental e pesquisador do cinema etnográ-
fico, quando fala que as pessoas têm que estar livres para contar as suas 
experiências, cabendo ao diretor documentarista a missão de ser o ponto 
de partida e de chegada desta contação de história (Canal Brasil, 2015).

4. Experimentar: Dois Exemplos

O primeiro foi desenvolvido no curso de Mestrado do PPG de História 
da Universidade de Caxias do Sul (UCS). É um programa da categoria 
Profissional que prevê a elaboração de um produto final com foco no 
ensino de História. A escolha pela produção de um vídeo historiográfico 
pautou-se nas recentes discussões acerca das novas possibilidades de 
narrativa da História. O texto escrito já não é mais o único suporte para 
a escrita historiográfica. Barros (2013) questiona sobre a possibilidade 
de o historiador se apropriar de outros modos de apresentação para suas 
pesquisas, além da forma textual convencional, inspirado nos Analles.

Ele indica possibilidades como a da “Visualidade - incluindo a fo-
tografia e o cinema - a Materialidade, convocando uma maior parceria 
entre historiadores, museólogos, arquitetos, ou ainda a Virtualidade, 
chamando mais intensamente à História os recursos da Informática”. 
(Barros, 2013, p. 72). Defende que o visual pode passar do status de 
apenas fonte ou objeto de pesquisa, para se transformar em meio de 
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expressão dos resultados, um recurso para a produção e disseminação 
do discurso historiográfico.

Nesse sentido, o audiovisual ganha força como um dos suportes 
para estas novas narrativas: a videografia. Esta escrita se dá, conforme 
Mauad e Knauss (2006) de forma triangular, estando o historiador na 
função de mediador entre as fontes (ou os próprios sujeitos da História) 
e o seu público5.

Nesse caso, seguindo as afirmações de Mauad e Knauss (2006), o 
documentário utilizou imagens (fotografias) de algumas fontes ana-
lisadas no decorrer da pesquisa, como documentos pessoais, jornais, 
documentação produzida pelos órgãos de repressão e processos judiciais. 
Os historiadores citados explicam que a utilização deste tipo de imagem 
permite aos espectadores “um reconhecimento maior da época e do 
contexto analisado” e faz com que “o público passe a conhecer acervos 
que não seriam facilmente vistos, provocando a reflexão sobre a inter-
pretação que está sendo oferecida”6. (Mauad & Knauss, 2006, p. 150).

Os autores alertam também para a importância das entrevistas gra-
vadas em vídeo, uma vez que elas permitem a leitura da linguagem 
corporal, que evidencia a subjetividade e a carga emotiva envoltas nas 
experiências de cada sujeito histórico. Um texto historiográfico escrito 
normalmente não possui condições de captar as emoções, inquietações, 
resistências, surpresas, que se perdem na rigidez das palavras. Mauad 

5. No caso dos vídeos produzidos nesta pesquisa, são utilizadas fontes de diversas 
naturezas, de diferentes períodos históricos, possibilitando uma construção 
interdiscursiva.

6. Considerando que a produção destes vídeos tem foco no ensino de História em 
nível superior, essa possibilidade de problematização e crítica das fontes torna-se 
ainda mais pertinente.
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e Knauss, Eduardo Coutinho7 (como citado em Ohata, 2013, p. 19) 
dizem que “as palavras escondem segredos e armadilhas que implicam 
hesitações, silêncios, tropeços, ritmos, inflexões, retomadas diferencia-
das dos discursos. E gestos, franzir os lábios, de sobrancelhas, olhares, 
respirações, mexer de ombros, etc”.

Nesse contexto, a escolha da videografia também demandou uma 
reflexão sobre suas diferenças em relação ao documentário. Algumas 
peculiaridades de ordem metodológica e mesmo de objetivo final dis-
tinguem estes dois tipos de produção audiovisual. Mager (2013) explica 
que a videografia se diferencia do documentário na medida em que ela 
apresenta preocupação didática, com vistas ao seu uso no ensino.

O filme não é o único objetivo, mas normalmente é resultado de 
uma pesquisa acadêmica com problematizações e objetivos delimitados. 
Em contraponto, o documentário não possui o caráter pedagógico, bem 
como não prevê o arquivamento das fontes (entrevistas audiovisuais) 
integralmente, para posterior consulta de pesquisadores interessados. 
Já no caso da videografia, o armazenamento das fontes para possíveis 
futuras consultas é uma preocupação e uma realidade.

Pelo fato de o objetivo da videografia aqui realizada ser o ensino de 
História em nível superior, o fácil acesso a esse material é uma obri-
gação. Assim, optou-se por criar um canal no Youtube para garantir a 
divulgação e o acesso amplo dos vídeos.

Para a elaboração do vídeo, foram utilizadas entrevistas em áudio de 
João Ruaro, e em vídeo de sua irmã, Zélia, e de seus companheiros de 

7. Ohata (2013) transcreve em seu livro uma carta-depoimento de Eduardo Coutinho 
endereçada a Paulo Paranaguá.
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militância, Paulo de Tarso Carneiro, Mário Luís Benetti e José Carlos 
Monteiro8.

A produção teve início pela escrita de um roteiro com os recortes das 
entrevistas, tecendo um esboço incipiente da narrativa videográfica, tendo 
a preocupação de criar uma narrativa que garantisse a compreensão do 
vídeo mesmo sem o suporte do texto maior (a dissertação de Mestrado).

Feito o roteiro, o segundo passo foi o início da edição dos vídeos. A 
escolha das imagens estáticas foi motivo de preocupações. O acervo de 
fotografias que havia sido montado e digitalizações de documentos não 
era muito vasto. Para resolver o problema, foram buscadas na internet 
imagens referentes aos contextos retratados nos vídeos. As principais 
fontes foram o Memorial da Democracia (www.memorialdademocracia.
com.br) para a busca de imagens que ilustrassem a ditadura civil-militar 
brasileira, e o Centro de Memória da Câmara Municipal de Caxias do 
Sul (para imagens de Caxias do Sul e do próprio Ruaro durante o período 
trabalhado nos vídeos, uma vez que Ruaro foi vereador em Caxias do 
Sul de 1983 a 1988) (http://liquid.camaracaxias.rs.gov.br/portalliquid/). 

8. A entrevista de Ruaro foi gravada no Arquivo Histórico Municipal João Spadari 
Adami, em 2004, somente em áudio. Os arquivos digitais com o áudio da entrevista 
foram cedidos pela equipe do Arquivo, sendo de fundamental importância para 
a produção do vídeo. Via de regra, o Arquivo disponibiliza apenas a transcrição 
das entrevistas para pesquisadores. A riqueza de ter a fala de Ruaro em vários 
trechos do vídeo contribuiu sobremaneira para a narrativa. As demais entrevistas 
foram gravadas com uma câmera fotográfica da marca Nikon, modelo D3100, sem 
utilização de microfone auxiliar, em 2016 e 2017. Também não foram utilizados 
equipamentos auxiliares para iluminação ou qualquer outra ferramenta. A câmera 
oferecia uma limitação técnica: o limite de gravação de cada vídeo era de dez 
minutos. Assim, a cada intervalo de dez minutos era preciso pausar e iniciar 
uma nova gravação. Ocorreram alguns lapsos em que se perderam informações 
durante esses intervalos. Apesar de tudo, a produção da pesquisa e da videografia 
não foi inviabilizada. Além disso, imagens de outras fontes utilizadas para a 
pesquisa também foram incluídas, como jornais, processos judiciais, fotografias 
e documentos pessoais.
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Além disso, algumas imagens foram coletadas no Arquivo Histórico 
Municipal João Spadari Adami.

Os recortes das entrevistas, em certa medida foram limitados por 
questões técnicas. A entrevista de Ruaro é permeada por interferências 
sonoras de uma emissora local de rádio. Alguns trechos chegam a ser 
inaudíveis. Esta interferência motivou a inclusão de legendas em todas as 
falas de Ruaro, para facilitar a compreensão. Já as entrevistas gravadas 
em vídeo para a pesquisa também tiveram algumas limitações, como 
interferência de ruídos alheios às entrevistas, situações de forte emoção 
dos entrevistados e interrupção da entrevista por terceiros. Coutinho 
(2012) trata essas situações como “a verdade da filmagem”, e defende que 
ela se trata de um método de gravação, um estilo. Entretanto, optou-se 
por deixar os vídeos o mais isentos possível deste tipo de intervenção.

Todos os trechos das entrevistas gravadas em vídeo foram incluídos 
nesta produção videográfica com filtro preto e branco na imagem. A 
motivação para esta edição foi uma negociação feita após uma entrevis-
ta, em que a pessoa entrevistada não se sentiu à vontade para mostrar 
sua imagem crua, natural. Assim, optou-se pelo filtro preto e branco 
para todas as entrevistas, como forma de padronização. Além disso, 
mantendo somente as fotografias coloridas, pensou-se em dar ênfase 
aos áudios das falas de Ruaro.

A obra, que foi denominada Meu nome é João, João Ruaro Filho, 
tem 38min05s, dividida em oito episódios9 (capítulos), cada um com 
duração entre dois e cinco minutos. Este fracionamento da história do 

9. Os epísódios são: (1) Meu nome é João. João Ruaro Filho; (2) O irmão, o amigo, 
o camarada; (3) O militante; (4) VAR Palmares; (5) A prisão; (6) A tortura; (7) 
Uma família comunista; (8) 40 anos depois. (Profa Denise Ruaro Radaelli, s.d.)
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personagem é proposital: o documentário foi pensado para ser objeto 
de aprendizagem na didática do ensino de História brasileira contem-
porânea, em nível superior. Por isso, na descrição da obra – e de cada 
episódio – encontram-se orientações para seu uso na ação didática.

4.1 Cine Ópera: Memória e Identidade

O documentário Cine Ópera: memória e identidade (Cabral, Dallas 
& Casagrande, 2015), o segundo exemplo, conta a história de um dos 
principais espaços de exibição da produção audiovisual em Caxias do 
Sul, na Serra Gaúcha, no início do século XX. É uma obra que não foi 
elaborada para ser um objeto de aprendizagem de nenhuma disciplina 
e, sim, para ser ofertado como produto audiovisual (documentário), nas 
diversas telas. O cinema, considerado um símbolo cultural caxiense 
(quando foi fundado, em 1921, chamava-se Theatro Apollo), tem sua 
história contada cronologicamente desde sua construção até a destruição 
em 1994. O documentário foi lançado em 2015, nas tradicionais telas 
grandes e, aproveitando a tecnologia digital, em rede social.

A produção é dividida em atos, fazendo alusão a uma ópera: com 
prólogo, capítulos e epílogo, totalizando nove partes. Ela pode ser aces-
sada na página do documentário, no Facebook (https://www.facebook.
com/doccineopera/), desenvolvida para tal. A história é conduzida pelo 
personagem fictício Massimo Menarosto (interpretado por Luciano 
Balen), que é apresentado como vice-cônsul da Itália em Caxias do 
Sul. A figura representa o caxiense de forma caricata.  Em uma etapa 
de pré-análise da produção, é possível identificar que o desenrolar dos 
acontecimentos que envolvem o Cine Ópera é apresentado por meio de 
uma série de cenas selecionadas de diversos filmes exibidos no local. 
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As legendas foram substituídas/subvertidas para dar sentido ao que se 
propõe contar no documentário.

O filme tem início com uma cena onde as falas de Sir Arthur Conan 
Doyle10 (autor das histórias do detetive Sherlock Holmes) são subverti-
das, em formato de legenda em português. Doyle é apresentado como 
João Spadari Adami, um historiador caxiense, que dá um depoimento 
acerca da importância do Cine Ópera na cultura da cidade. Ainda no 
início, é contextualizado o momento histórico da região, no qual a em-
presa Frederico Bergmann & Cia conseguiu a isenção de impostos, por 
5 anos, em troca da construção do prédio que abrigou o então Theatro 
Apollo, demonstrando a relação da cidade com a cultura local no início 
do século XX. Em 1927, um incêndio consumiu o Theatro, construído 
com madeira. Onze meses depois ele foi reinaugurado e vendido, ga-
nhando outro nome.

A mudança de nome foi motivada pela necessidade de atrair mais 
público. O então Theatro Apollo passou a ser o Cine Theatro Ópera, 
num relevante movimento de atualização do próprio negócio: o cinema 
era a arte do momento. Nessa nova proposta, o local passou a receber 
programas de auditório e de rádio, espetáculos cênicos e filmes. Foi o 
período considerado o apogeu, visto que diversos artistas de renome 
nacional se apresentaram lá. Esse período histórico é apresentado na 
segunda parte, nomeada Ato I - Cine Teatro Ópera.

A partir de então, a produção relata fatos ocorridos na década de 
1990, quando uma polêmica envolvendo o Cine Ópera surge na cida-
de. No Ato II - O Pedido de Demolição, composto de entrevistas, há o 

10. Trecho do filme Sherlock Holmes Spirituality, de 1938.
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relato da relação de amor e ódio da família Muratore, proprietária do 
local, para com o patrimônio histórico da cidade. Uma das herdeiras, 
Gilse Muratore, administradora do espólio, fala que ela não dispunha de 
recursos para manter o Cine Ópera em operação e a proprietária entra 
com um pedido de demolição, negado.

Diante desta situação de abandono anunciado, foi criado um conselho 
e uma fundação para a discutir o processo de tombamento e preservação 
do local. Um ano depois, apesar das diversas articulações em favor 
do tombamento, a demolição foi aprovada. Nesse momento do filme 
é levantada a discussão sobre a preservação e revitalização de locais 
históricos, como o prédio que abrigava o Cine Ópera. Para encerrar o 
Ato II, houve a intervenção do Instituto Nacional do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (IPHAN) embargando a demolição.

No Ato III - Os Abraços, a produção situa o espectador na época 
em que parte da sociedade de Caxias do Sul se reuniu para repudiar 
as decisões em favor da destruição do Cine Teatro Ópera e manifestar 
apoio ao tombamento do local. Na ocasião, cerca de duas mil pessoas 
se reuniram em frente ao prédio com o intuito de “abraçar” coletiva-
mente. Naquela época, estudantes da Universidade de Caxias do Sul 
produziram um vídeo para ajudar no movimento contra a demolição.

Integrantes do conselho e da fundação pró-Ópera, organizações 
profissionais e sindicais da cidade, entre outros locais, se reuniram com 
o então prefeito, Mário Vanin, para exigir que ações fossem tomadas 
em relação ao caso. Ainda em 1991, foi levantada a possibilidade da 
Universidade de Caxias do Sul assumir a gestão do Cine Ópera caso 
o local fosse adquirido pela prefeitura de Caxias do Sul. Mesmo pre-
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cisando de restauros, foram feitas vistorias nas quais concluíram que a 
estrutura estava em bom estado.

Ato IV - A Demolição Interna, revela a crítica à comissão criada 
para avaliar o pedido de tombamento do prédio, que se mostra favorável 
e orienta que o poder público compre o local. Porém, a comissão não 
esclarece a família sobre o processo, que continuava funcionando como 
sala de cinema. Cerca de um mês depois, a proprietária programou uma 
última sessão (a exibição do filme Drácula de Bram Stocker, em 4 de 
janeiro de 1993) e, entendendo que iria ser prejudicada se o prédio fosse 
tombado, adotou outros procedimentos. Em abril de 1993, a jornalista 
Ivanete Marzzaro revelou, em matéria publicada no principal jornal da 
cidade, que parte interior do Ópera estava totalmente destruída.

A sociedade caxiense, liderada pelos integrantes do conselho e da 
fundação pró-Ópera, aprofundaram as críticas pela demora da tramitação 
do processo. Ainda mais agora, conforme revela o Ato V - Síndrome 
de Pilatos: mesmo com a situação chegando a um ponto de máxima 
urgência no processo de tombamento, o prefeito decidiu que não faria 
nada para acelerar o trâmite. A troca de prefeito aconteceu em seguida 
e o poder municipal continuava a não querer assumir a responsabilidade 
de manter o Ópera.

Em 16 de abril, após quase dez anos de luta, todos membros do 
conselho criado se demitem, e contrariando a expectativa, a sociedade 
ficou calada diante disso. O desgaste de todas partes era perceptível. A 
pressão para a UCS assumir o local ainda era grande e a participação 
dela era fundamental no processo de tombamento. 

A família dona do prédio foi muito paciente em relação a demora e 
falta de decisões por parte do governo. É compreensível o interesse e 



62

necessidade de passar o lugar adiante, para quem poderia ter cuidado 
e o preservado.

Os entrevistados, prevendo um final infeliz, encerram este ato anun-
ciando o próximo - Ato VI - O processo de tombamento - aumentando 
o grau da crítica aos envolvidos. Chega a tal ponto que falam do de-
sinteresse total da sociedade caxiense pela preservação do Cine Ópera, 
enquanto o parecer positivo ao tombamento é divulgado, e a estrutura 
ainda está conservada, precisando apenas de uma reforma da estrutura 
interna. É o tempo no qual os shoppings começam a chegar na cidade, 
levantando o (debate sobre a necessidade de troca dos prédios antigos 
por espaços novos e modernos para abrigá-los. 

E aproveitando a demissão em massa dos membros do conselho, a 
prefeitura nomeou seus representantes para compor a equipe que de-
cidiria sobre o tombamento do prédio. Como todos participantes dela 
eram ligados ao prefeito e ocupavam cargos na administração pública, 
apenas dois votos foram favoráveis à preservação. Diante disso a pro-
prietária entra novamente com um pedido de demolição e dessa vez 
ele é concedido.

Em 24 dezembro de 1994, o Ato VII - O Incêndio, relata o fim 
trágico do prédio: as chamas consumiram completamente a estrutura 
do Cine Ópera. Uns disseram que foi um curto circuito, outros rela-
tam que viram gente saindo de lá. Os entrevistados comentam que na 
época, mesmo que de certa forma todos já esperavam o fim do lugar, 
a tragédia pegou todos de surpresa. Falam também sobre a data muito 
propícia, quando a maioria das pessoas estavam viajando, festejando 
as festas de fim de ano.
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No lugar do Ópera foi construída uma garagem, com o mesmo nome 
e mesmo logo. Um dos entrevistados comenta sobre a diferença entre 
as gerações, na primeira vez que o local pegou fogo, a comunidade se 
reuniu e o colocou novamente de pé, na segunda vez ninguém falou 
sobre restaurá-lo. Na parte final (o Epílogo da(o) Ópera), a persona-
gem Massimo Menarosto vai até a garagem Ópera e mostra todos os 
andares e como ela é por dentro. O inquérito sobre o incêndio sumiu e 
a polícia afirma não saber onde ele está. Depois disso, 37 bens foram 
tombados na cidade.

5 Considerações Finais

Este texto propõe refletir sobre o documentário, suas transformações 
e os limites da liberdade criativa dos roteiristas, tanto na linguagem 
quanto nos processos de produção nas últimas décadas. Percebe-se 
que o gênero audiovisual sobrevive, ganhando relevantes incentivos 
das novas tecnologias para produções com novos formatos. E o que 
mais chamou a atenção foi o segundo exemplo – Cine Ópera… - o qual 
aplica a liberdade criativa em seu roteiro, sem, entretanto, abandonar 
a cronologia do fato narrado. 

A produção usa - e subverte - trechos de filmes clássicos da ficção 
audiovisual para contar a história de uma sala de cinema. Os trechos 
usados e subvertidos com legendas trocadas foram:  The Lost World 
(1925), Tarzán (1932), I’am a fugitive (1932), Flash Gordon (1936), 
II Trovatore (1937), The Spiders’s (1938), Sherlock Holmes Spirituality 
(1938), The Legendary Champions (1939), Incendio ciudad de Colón 
(1940), Winners of the West (1940), II Barbiere di Siviglia (1940), Wheres 
Thet Fire (1940), Green Hornet (1940), Sky Raiders (1941), Southerm 
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Brazil (1942), Orchestra Wives (1942), Spy Smasher (1942), Dead of 
Night (1943), The Phantom (1943), Campanha Jânio Quadros (1969) 
e Último Repórter Esso (1970).

Trata-se de uma linha tênue quando se refere a documentário, o que 
chama a responsabilidade em manter-se na rota da veracidade dos fatos. 
Especialmente quando se usa da criatividade e inovação para apresentar 
uma história na busca de atrair o público. 

A narrativa utiliza cenas dos filmes clássicos exibidos no próprio 
Cine Ópera, criando um mosaico de imagens. As legendas alteradas 
para dar sentido ao enredo experimentam uma possibilidade estética 
contemporânea. Transformam os personagens dos filmes em narrado-
res do documentário, fazendo-os ficar bem próximos à legitimidade 
e veracidade do conteúdo no contexto de documentário. Isso é ques-
tionável? Com certeza, porém, está dentro da proposta levantada por 
Nichols (2016) ao indicar que o documentarista é a quem cabe respeitar 
o tempo histórico.

Por fim, sendo o Cine Ópera um produto contemporâneo, a formata-
ção da obra, alinhada com a divisão em atos, e à a forma de distribuição 
- nas redes sociais - provoca novas reflexões sobre as características e 
limites do documentário.

Já em Meu nome é João. João Ruaro Filho, o primeiro exemplo, a 
liberdade criativa foi aplicada como alternativa para superar obstáculos 
técnicos e operacionais de aproveitamento das fontes pesquisadas e das 
imagens conseguidas. Ela também surgiu como opção para adequar o 
uso da obra no ensino superior de História. As alterações e interven-
ções autorais feitas nos documentos respeitaram as regras da pesquisa 
científica e da manutenção da veracidade.
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La Educación a Distancia en el Ecosistema 
Mediático: Caso de Estudio la Universidad 
Estatal a Distancia (UNED Costa Rica)

Ricardo Osorno-Fallas1

La Universidad Estatal a Distancia (UNED Costa Rica) se creó 
mediante la Ley 6044, “Ley de creación de la UNED”, publicada en 
“La Gaceta” No. 50 del 12 de marzo de 1977 como una institución de 
educación superior especializada en enseñanza a través de los medios 
de comunicación social.

Nació como respuesta, al aumento en la demanda de educación su-
perior en el país y a la necesidad de democratizar la educación superior. 
Su modelo se basa en el de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia de España y la Open University de Gran Bretaña.

Según su la ley de creación tiemen los siguientes objetivos: 

• Fortalecer los valores en que está fundado el Estado costa-
rricense.

• Proporcionar educación superior mediante la utilización de 
técnicas de comunicación social.

1. Licenciado en Publicidad, comunicador académico e investigador en la Universidad 
Estatal a Distancia (UNED Costa Rica). 

 Estudiante de la Maestría en Comunicación Digital Interactiva a distancia en la 
Universidad Nacional de Rosario, Argentina.

 E-mail: rosorno@uned.ac.cr
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• Incorporar a la educación superior, con métodos idóneos 
y flexibles, a quienes no hubieren podido incorporarse al 
sistema formal universitario.

• Contribuir a la investigación científica para el progreso 
cultural, económico y social del país.

• Proporcionar instrumentos adecuados para el perfecciona-
miento y formación permanente de todos los habitantes.

• Servir de vehículo para la difusión de la cultura.

• Concertar acuerdos con las otras universidades estatales para 
la realización de actividades educativas y culturales, propias 
de ellas o de interés común.

• Contribuir a la educación no universitaria de adultos, es-
tableciendo sistemas de cooperación y coordinación con 
instituciones especializadas, estatales o internacionales que 
hayan celebrado convenios con el Estado costarricense.

• Fomentar el espíritu científico, artístico, cultural y cívico 
del pueblo costarricense. (La Gaceta, 1977)

La educación a distancia se enmarca en lo que algunos especialistas 
han llamado la Revolución Copérnica, que consiste en que el centro de 
atención son los estudiantes y no los educadores.

La Revolución Copérnica es una transferencia del centro de gravedad 
del pensanmiento e investigación educativos, partir de funcioes y 
actividades de los maestros – mentaliada centrada en el maestro – 
hacia el compartamientos de aprendizajes de los es estudiantes; es 
decir un efoque centrado en el alumno. (Ramírez, 1987)

La Universidad Estatal a Distancia (UNED Costa Rica) desde su 
creación a la actualidad ha utilizado las unidades escritas es decir los 



70

libros y los medios comunicación (radio y televisión) para sus procesos 
de aprendizaje y ha ido evoluciando hasta el desarrollo nuevas plata-
formas centradas en el uso del télefeno móvil con recursos didácticos 
fléxibles y accesibles que contribuyan a facilitar y fortalecer la educación 
superior a distancia.

Este artículo tiene como objetivo describir y analizar la evolución 
del ecosistema mediático en la ensañanza superior a distancia en la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED Costa Rica), además de plantear 
los nuevos retos a los que se enfrenta la universidad con el objetivo de 
lograr una educación más flexible para los estudiantes apoyada con el 
uso de los nuevos medios.

1 Marco Teórico-Fundamentación

1.1 Definiendo Educación a Distancia

Durante las últimas décadas el concepto de educación a distancia 
ha venido evolucionando paulatinamente.

Figura1. Nube de palabras. Respuestas a la pregunta ¿Qué es educación a distancia? 
de personas usuarias de Facebook (www.facebook.com/guanaosorno).



71

Holmberg (1977, como citado en García-Aretio, 1987, p. 2) la define 
mediante las siguientes características: 

• Se basa en comunicación no directa

• Se basa en cursos pre producidos, auto instructivos

• Se organiza la comunicación de ida y vuelta por medio de 
la palabra escrita

• Se tiene en cuenta el estudio individual

• Se estructura para llegar a grandes masas

• Se prepara los programas utilizando los métodos de trabajos 
industrial

• Se considera que está organizado como una forma mediati-
zada de conversación didáctica guiada

Por otro lado, Keegan (1980, como citado en García-Aretio, 1987, 
p. 3), destaca estas para identificar los estudios a distancia:

• La separación del profesor y el alumno

• La influencia de una organización educacional que la dis-
tingue del estudio privado

• El uso de medios técnicos usualmente impresos

• La previsión de una comunicación bidireccional

• La enseñanza individualizada con encuentros ocasionales

• La división del trabajo en: mecanización, automatización, 
control, etc

• El aprendizaje es autónomo, independiente y privado
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Y por último Barrantes-Echeverría (1998) destaca que la educación 
a distancia se caracteriza por:

• Separación profesor-alumno

• Utilización sistemática de medios y recursos técnicos

• Aprendizaje individual

• Apoyo de organización tutorial

• Comunicación bidireccional

La definición más completa y que el autor ha ido adaptando es la 
de Lorenzo García 

La enseñanza a distancia es un sistema tecnológico de comunicación 
bidireccional (multidireccional), que puede ser masivo, basado en 
la acción sistemática y conjunta de recursos didácticos y el poyo 
de una organización y tutoría que, separados físicamente de los 
estudiantes, propician en éstos un aprendizaje independiente (coo-
perativo). (García-Aretio, 2001)

Los conceptos antes expuestos se plantean de una manera crono-
lógica en el tiempo, hay que destacar que la educación a distancia ha 
ido evolucionando conforme los medios de comunicación se van desa-
rrollando, esto permite dividir en las siguientes generaciones o etapas:
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Figura 2. Etapas de la educación a distancia. (Basado en García-Aretio, 2001).

De la aldea global a la ecología de los medios. La aldea global, es 
una metafora que planteó Marshall McLuhan en el 1960, marcando un 
precedente, de ecología de la comunicación, especialmente si se toma 
en cuenta que se publica muchas antes de la aparación de internet. Esta 
teoría plantea que los medios de comunicación (radio, cine y televi-
sión) tienen las siguientes características: envolventes, simultaneos, 
inmediatos, permiten el cruce de tiempos y espacios, esto hace que se 
conviertan en elementos distantes de espacio-temporalmente, el aquí y 
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el ahora de las personas. Además hace suponer, la desaparición de las 
distancias físicas para generar conocimientos.

Por otro lado la ecología de lo medios plantea una teoría que va 
más allá de le modelo clásico de comunicación que por muchos años 
analizaba la interacción entre emisor-canal- mensaje-recptor; planteando 
un analisis donde el entorno comunicativo y quienes se comunican son 
una simbosis en constante interacción. Esto porque el modelo tradicional 
de la comunicación, coloca a las personas como el principio y el fin, 
sin tomar en cuenta el ecosistema comunicativo actual en una era la 
comunicación digital e interactiva, donde el proceso comunicativo esta 
mediado por dispositivos electrónicos e inteligencia artificial.

La ecología de la comunicación es la ciencia de las relaciones e inte-
racciones que existen entre las diferentes especies de actividades de 
comunicación dentro de un sistema social disperso en un territorio. 
Es una ciencia estadística de los medios de comunicación, de los 
mensajes que transportan, de las relaciones entre ellos y con los 
públicos y la sociedad, y cómo son utilizados unos más que otros en 
un momento dado, tanto por las agencias como por los individuos, 
e incluso en síntesis, cómo unos predominan sobre otros alterando 
así los valores de un campo que es, por naturaleza, evolutivo y 
cambiante. (Costa, 2011)

Esta metáfora tiene dos interpretaciones la primera los medios como 
ambientes y la segundo los medios como especies.

Scolari plantea que los medios como ambiente son 

...Las tecnologías —en este caso, las tecnologías de la comunicación, 
desde la escritura hasta los medios digitales— generan ambientes 
que afectan a los sujetos que las utilizan. Esta interpretación de la 
metáfora ecológica podría definirse como la dimensión ambiental de 
la ecología mediática... En esta interpretación los medios crean un 
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ambiente que rodea al sujeto y modela su percepción y cognición. 
(Scolari, 2015)

Por otro lado, en cuanto a los medios como especies el autor lo 
explica de la siguiente manera:

Esta interpretación se puede identificar en las tétradas de McLuhan 
y en muchos pasajes de sus libros, especialmente Understanding 
Media. Según McLuhan “los medios interactúan entre sí. La radio 
cambió la forma de las noticias tanto como alteró la imagen en 
las películas sonoras. La televisión causó cambios drásticos en la 
programación de la radio” (1964, p.78)... Esta interpretación de la 
metáfora ecológica podría definirse como la dimensión intermedial 
de ecología de los medios. En esta interpretación, los medios de co-
municación son como “especies” que viven en el mismo ecosistema 
y establecen relaciones entre sí. (Scolari, 2015)

2 Análisis

Para iniciar este analísis citó a Neil Postman (1998): “Un nuevo 
medio no agrega algo; lo cambia todo”. Es decir que el surgimiento de 
un nuevo medio no desplaza o destruye otro, sino lo que provoca es que 
se dinamice y transforme por ejemplo que los podcast vayan a sustituir 
la radio o que un libro electrónico no va quitar el libro impreso, esto por 
al surgir un nuevo medio se da por complementación o modificación, 
donde no solo las personas interactúan a través de los medios, sino que 
interactúan con medios que al mismo tiempo están interactuando entre sí.

La educación a distancia por su dinámica donde no existe una re-
lación directa docente-estudiante, utiliza los medios de comunicación 
existentes para establecer esa relación ya sea mediante los libros de 
textos o unidades didácticas así como los materiales audiovisuales.
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La Universidad Estatal a Distancia (UNED Costa Rica) inicia sus 
funciones en el año 1977, por lo que ingresa a la segunda etapa en la 
que se ha se divido la educación a distancia.

Esos primeros años de la Univesidad Estatal a Distancia (UNED 
Costa Rica) se caracterizaron por la utlización de los textos o unidades 
didácticas carecterística de la primera etapa de la educación a distancia, 
pero con el apoyo de materiales audiovisuales que se transmitian a través 
de televisión y radio; en esta época las tutorías se difundian mediante 
el Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART).

En 1998 la Universidad Estatal a Distancia (UNED Costa Rica) 
crea el Programa de Producción Multimedial (PEM) y es partir del a 
2000 que se inicia el de investigar y desarrollar aplicaciones digitales 
multimedia para el apoyo de los procesos de aprendizaje a distancia de 
la universidad; en sus inicios se dearrollaron CD-Rom con el multime-
dia que era un apoyo al estudiante actualemnte los desarrollos son para 
internet o aplicaciones móviles.

Actualmente la Universidad Estatal a Distancia (UNED de Costa 
Rica) se encuentra en la etapa cuarta de la educación por el desarrollo 
de las Nuevas Tecnologías de Comunicación (NTIC) especialmente la 
evolución de la tecnologías móviles, que han ocasionado que los dis-
positivos electróniocos móviles especialmente los teléfonos celulares 
sean como una extensión de nosotros.

Marshall McLuhan planteó lo siguiente: 

Situando nuestros cuerpos físicos en el centro de nuestros sistemas 
nerviosos ampliados con la ayuda de los medios electrónicos, ini-
ciamos una dinámica por la cual todas las categorías anteriores, que 
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son meras extensiones de nuestro cuerpo, incluidas las ciudades, 
podrán traducirse en sistemas de información. (McLuhan, 1964)

Para las personas el uso de los dispositivos móviles se ha convertido 
en una necesidad, porque por medio es de estos se puede mantener el 
contacto con familiares, amigos o compañeros de trabajo o estudio en 
todo momento, sin embargo la importancia de los móviles no se limita 
a hacer o recibir llamadas o mensajes de textos, porque actualmente los 
usuarios tienen acceso a internet, correo electrónico y redes sociales, 
pueden almacenar archivos o lo utilizan en diferentes aplicaciones, 
como entretenimiento y varios beneficios más.

En Costa Rica según un estudio publicado por la Superintendencia 
de Telecomunicaciones (Sutel) para el 2017 cada costarricense tiene 
un promedio de 1,7 líneas activas y además la penetración de telefonía 
móvil alcanza el 170%, teniendo un gran porcentaje si lo comparamos 
con el de la región. (Agüero, 2017)

Por esta razón los teléfonos inteligentes o como lo usualmente los 
llamamos smartphones han tomado gran importancia como herramienta 
para los procesos educativos formales y no formales.

Tal como lo afirma Jesús Martín Barbero:

La escuela debe interactuar, no tanto con los medios, debe interac-
tuar a través de ellos con los «nuevos campos de experiencia» en 
que hoy se procesan los cambios, es decir, las hibridaciones entre 
ciencia y arte, entre cultura escrita y audiovisual, y la reorganización 
de los saberes en los flujos y redes por los que hoy se moviliza la 
información, el trabajo, la creatividad... (Martín Barbero, 1999)
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En últimos a la Universidad Estatal a Distancia ha desarrollado el 
uso de aplicaciones móviles, Realidad Aumentada y códigos QR como 
medios de educación.

Aprendizaje Móvil en la Universidad Estatal a Distancia

En año 2012 la Universidad Estatal a Distancia (UNED Costa Rica) 
por medio de Programa de Aprendizaje en Línea (PAL, UNED) imple-
mentó el uso de nuevas de tecnologías que le permitió a los estudiantes 
realizar las actividades académicas en línea por medio de una aplicación 
en sus teléfonos inteligentes.

Este proyecto se basó en la plataforma Blackboard Learn, con la 
aplicación móvil los docentes encargados de las diferentes cátedras 
ofrecían sus curso en la modalidad virtual.

Básicamente la aplicación permitía que los estudiantes accediera al 
contenido educativo.

La aplicación que descargaba los estudiantes en sus teléfonos le 
permitía revisar las actividades del cursos, el correo electrónico, las 
comunicaciones e incluso poder subir los trabajos mediante la aplicación.

El objetivo del proyecto fue dar una mayor comodidad a la pobla-
ción estudiantil para tener de primera mano lo que acontecía a nivel 
académico y poder tener una manera más fácil de estudiar.

La implementación del aprendizaje móvil se realizó respaldado el 
perfil digital de los estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia 
(UNED Costa Rica) que realizó el Centro de Investigación y Evalua-
ción Institucional (CIEI) (2010), donde apuntó que un 81,7% de los 
estudiantes tenían dispositivos móviles por lo que se hizo necesario 
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implementar esta nueva manera de enseñar. (Sánchez-Godinez & Zu-
ñiga-Segura, 2010)

Actualmente el grupo de investigación continua trabajando por im-
plementarme otras aplicaciones que fortalezcan la educación superior 
a distancia.

Uso de Realidad Aumentada (RA) en la Universidad Estatal a 
Distancia

La Realidad Aumentada se comenzó a explorar en la Universidad 
Estatal a Distancia en el año 2011 un grupo de investigadores de la Re 
d de investigación propiamente en el Observatorio en Tecnología de 
Educación a Distancia desarrollaron dos elementos en 3D uno consistía 
en esfera es sus elementos para conceptos de matemáticas y el otro el 
Coliseo romano diseñado de acuerdo con la Historia del Arte, este último 
se utilizo en el curso de Estudios Generales que imparte la Escuela de 
Ciencias Sociales Humanidades de la Universidad. (Badilla-Quesada 
& Sandoval-Poveda, 2015)

Este fue el punto de partida para comenzar a desarrollar materiales 
didácticos utilizando elementos de realidad aumentada, con estos los 
estudiantes puede ver contenido adicional, por medido su teléfono 
móvil u otro dispositivo inteligente. Como el caso específico que se 
comenzó a implementar el 2015 para la unidad didáctica de Anatomía 
y Fisiología Humana I donde se incluyeron dos elementos en 3D para 
RA y un video. (Badilla- Quesada & Sandoval-Poveda, 2015).

Este tipo de tecnologías cada vez en más común que sea utilizaba 
en la academia para los procesos de enseñanza.
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Uso de los Códigos QR en la Universidad Estatal a Distancia

El 2013 marca comienzo del uso de códigos QR en unidades di-
dácticas en la Universidad Estatal a Distancia (UNED Costa Rica); 
Animación turística desde un enfoque integral: estrategias aplicables 
a proyectos y actividades turísticas fue la primera unidad didáctica en 
incluir códigos QR como recurso didáctico. Este proyecto piloto fue 
validado con los estudiantes y obtuvo una valoración por lo que a partir 
de allí se comenzó utilizar este recurso en nuevas unidades didácticas. 
(Sandoval-Poveda, 2016)

Dentro de los recursos se les comparten a los estudiantes de la cá-
tedra de Turismo se encuentran programas de radio, específicamente 
entrevistas realizadas a especialistas y transmitidas por Onda UNED, 
las cuales se encuentran en los archivos digitales; videos ubicados en 
YouTube que pertenecen a agencias internacionales, programas de 
televisoras extranjeras y algunos propios que se han ubicado en esa 
plataforma y presentación de sitios web específicos relacionados con 
turismo. (Sandoval-Poveda, 2016)

El uso de códigos QR tuvo tanta repercusión en la Universidad 
Estatal a Distancia (UNED de Costa Rica) que en el 2017 se lanzó el 
propio generador por medio de aplicación web llamada QR UNED 
(www.uned.cr/qr/) para si tener una mejor retroalimentación de los 
datos que generan estos códigos.

Estos tres casos descritos sobre experiencias educación a distancia 
implementadas por la Universidad Estatal a Distancia (UNED Costa 
Rica) permite analizar que el uso de los medios comunicación son in-
despendales para una mejor experiencia de estudio a distancia.
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Nos encontramos a la puerta de la quinta etapa de la educación a 
distancia gracias a la Cuarta Revolución y en un corto plazo o ya se 
estará implementando el uso de chatbots, aplicaciones de Inteligencia 
Artifical, biga data, narrativas transmedia, Realidad Virtual y otras 
tecnologías emergentes aportarán una mayor y mejor flexibilidad en el 
aprendizaje a distancia.

3 Conclusiones

A partir de la descripción y analisis realizado, se puede concluir que 
el uso de de los medios de comunicacón son la base de la educación 
a distancia por lo tanto el surgimiento y evolución de nuevos medios 
también transforman el estudio a distancia.

Conforme el ecosistema mediático se dianmiza permite que el estu-
diante a distancias se convierta cada vez más en el centro del aprendizaje 
a distancia a tráves de una comunicación que no es bidireccional y sino 
multidireccional.

En el caso de Universidad Estatatal a Distancia (UNED Costa Rica) 
tiene la capacidad técnica y el capital humano para ir evolucionando y 
adaptandose conforme el ecosistema mediatico va cambiando.

Estamos en la era digital donde el uso internet y la interacción han 
contribuido a que las personas investiguen, produzcan, compartan y 
consuman información constantemente es por esto que para finalizar 
planteo un serie interrogontes para ser respondidas en futuros analísis:

¿Están los docentes y las institutuciones de educación a distancia 
adaptándose al cambio de paradigma ante la manera de consumo de 
información mediante dispositivos móviles?
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¿Qué se necesita para implementar el uso de nuevas tecnologías 
de comunicación conocimiento técnico o disposición de implementar 
y experimentar en el camino?, ¿Cómo potenciar el uso de tecnologías 
inmersivas en los procesos de educación a distancia? Y ¿Cómo articular 
en la Universidad Estatal a Distancia (UNED de Costa Rica) las unida-
des didácticas, los materiales audiovisuales y multimediales? Todo esto 
como respuesta a la emiten quinta etapa de la educación a distancia que 
exige cada vez más calidad y flexibilidad para el estudiante.
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Impacto del Idioma Quechua en la Web 2.0

Shanna Laskmi Taco-Loaiza1

La web 2.0 surge como una forma innovadora de introducir la inte-
ligencia necesaria a la Red con el objetivo de involucrar directamente 
al usuario, dando lugar a una web semántica - planteada desde la Web 
1.0 - cuya característica fundamental es la construcción de un espacio 
social propulsor de una sociedad de la información, es por esta carac-
terística que ha llegado a ser calificada como Web social (Fumero A. & 
Roca G., 2007). Este término, que fuera acuñado por Dale Dougherty 
de O’Reilly Media, se entiende también como todos aquellos servicios 
de Internet sustentados en una base de datos presta a la modificación del 
usuario (Ribes, 2007). Según Merlo (2008) la Web Social reúne ciertas 
características como tener un navegador como herramienta, sencillez, 
cooperación, interoperabilidad, etiquetado, participación, variedad, 
personalización,  experimentación y desinterés.

A la web 2.0 pertenecen los wikis, joomlas, moodles, repositorios 
multimedia, redes sociales y blogs. Estas últimas se remontan a 1993, 
sin embargo, se desarrollan con la llegada del mundo 2.0.

1. Estudiante de pregrado de Comunicación Social en la Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

 Miembro del Grupo de Investigación MediaLab UNMSM. 
 E-mail: shanna.taco@unmsm.edu.pe
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El blog es un sitio web de actualización periódica que ofrece la 
lectura de uno o varios autores acerca de un tema de interés, cuya uni-
dad fundamental es el post o entrada en los que el lector puede escribir 
sus comentarios y el autor darles respuesta; estos se encuentran en la 
blogósfera, término que fue acuñado por Brad Graham en el año de 
1999 y dos años después fundamentado por el bloguero William Quik 
en su sitio web Daily Pundit: “Propongo un nombre para el ciberes-
pacio intelectual que nosotros los blogueros ocupamos: blogósfera. Es 
suficientemente simple; la raíz de la palabra es logos: en la filosofía 
presocrática, el principio que gobierna es el cosmos, la fuente de ese 
principio o la razón humana del universo.” (Quick, 2001), que con el 
pasar de los años fue estudiado por diversos autores como Orihuela el 
cual define este término como: “el espacio de los weblogs en la red, 
es en realidad un variado conjunto de micro y macro comunidades de 
fronteras difusas a las que cada bloguer pertenece de forma simultá-
nea.” (Orihuela, 2006, p. 133), de allí que exista una temática variada: 
blogs personales, periodísticos, empresariales, tecnológicos, educativos 
(edublogs), etc. 

Pese a los grandes avances se da el problema social tecnológico 
debido al desconocimiento de esta invención: no todos los usuarios 
exploran las posibilidades de comunicación que ofrece un blog.

Estándares y Recursos Web

Según Hernandez R. y Greguas D. (2010) los estándares web son 
reglas que potencian la usabilidad y accesibilidad, los cuales están ba-
sados en tres aspectos: la interacción con el usuario, optimización de 
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la presentación de datos al usuario y de la estructura del sistema para 
facilitar la ubicación de componentes. 

Para lograr estructuras web más complejas y atractivas es necesario 
el conocimiento de lenguajes de programación por parte del editor. En 
ese sentido, el Lenguaje de Marcado de Hipertexto, en inglés Hipertext 
Mark-Up Language (HTML), es el principal lenguaje de codificación 
empleado para manejar la apariencia y comportamiento de una página 
web,  además de enriquecer el contenido gracias a la opciones avanzadas 
(Hernández & Greguas, 2010)  

 Situación Actual del Quechua en el Perú 

El quechua es uno de los principales idiomas del Perú desde épocas 
pre coloniales; pero en las últimas décadas, su situación ha entrado en 
debate debido a la incertidumbre por su futuro (Blácido, 2016).

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) considera 
al lenguaje como factor transcendental en el proceso de identificación 
con una cultura o grupo étnico además de ser la vía de transmisión de 
cultura. Es así que en el  último  cálculo de la población según lengua 
materna aprendida en la niñez  realizada por el INEI en el Censo 2017: 
XII de Población y VII de Vivienda) obtuvo los siguientes resultados:

 
“…el Castellano es el idioma que la mayoría de la población del 
país aprendió hablar en su niñez. Se registró 22 millones 209 mil 
686 personas (82,6%) de la población de 5 y más años de edad que 
manifestó haber aprendido este idioma en la niñez; seguido del 
Quechua con 3 millones 735 mil 682 (13,9%), Aimara 444 mil 389 
personas (1,7%); otra lengua nativa 210 mil 17 personas (0,8%) 
y otro tipo de lengua 83 mil 981 (0,3%). […] En el período inter-
censal 2007-2017, la población que tiene como lengua materna al 
Castellano se incrementó en 7,2% (1 millón 491 mil 459), los que 
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aprendieron hablar Quechua en 14,5% (473 mil 932) y la población 
con lengua materna Aimara en 2,3% (10 mil 19).” (Instituto Nacional 
de Estadística e Informática [INEI], 2017, p. 197)

A partir de esta información, es importante mencionar que la po-
blación quechua hablante se ha constituido como minoría frente a los 
hablantes del castellano tanto en el área rural como urbana; la diferencia 
se incrementó  con respecto al censo del año 1993, en el que hubo una 
reducción en el número de quechua hablantes (de 16,6 a 13,2), pero que 
mostró un resultado favorable entre los periodos censales 2007-2017 
en el que el porcentaje se incrementó (13,2 a 13,9) tal como se muestra 
en el siguiente cuadro.

Grafico 1. Perú: Población censada de 5 y más años de edad, según lengua materna 
aprendida en la niñez 1993, 2007 y 2017 (Porcentaje). Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI) (2017)

Lo curioso de este incremento es que el mayor crecimiento  porcen-
tual de hablantes del idioma quechua, no se dio en el área rural sino en 
el área urbana, tal como lo muestra el siguiente cuadro:



89

Gráfico 2. Perú: Población censada de 5 y más años de edad, según área de residencia 
y lengua materna aprendida en la niñez, 2007 y 2017 (Absoluto y Porcentaje). INEI 
(2017)

Asimismo el último informe del INEI detalla datos acerca del acceso 
a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los hogares 
peruanos, en la que toma en cuenta tanto al servicio de internet, tv por 
cable, teléfono celular y teléfono fijo como una TIC. En base a ello el 
uso de tecnologías se ha acrecentado considerablemente entre los años 
2007 y 2017. Se pasó de un 53,3% a 86,1%  de viviendas con acceso 
a las TIC.  

Sin embargo, es el internet una de las  TIC que más ventajas brinda 
al usuario, pues son grandes avances que ha logrado en el ámbito edu-
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cativo gracias a la gran cantidad de motores de búsqueda con los que 
cuenta (Mejía & Gómez, 2017). Es así que para hacer uso de la Web 
2.0 es indispensable el acceso a esta TIC. Según el informe, si bien 
hubo un incremento importante en el número de hogares con internet, 
sigue siendo mayor el porcentaje de hogares que carece de este servi-
cio. Se  pasó de un 93,2% a un 72,0% entre los años 2007 y 2017.  En 
todos los departamentos hubo un incremento, tal como se muestra en 
el siguiente gráfico:

Gráfico 3. Perú: Hogares que tienen conexión a internet, según departamento, 2007 
y 2017 (Porcentaje). INEI (2017)
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Por otro lado, el  Documento Nacional De Lenguas (2016) elaborado 
por el Ministerio de Educación  tiene como objetivo la regulación, pre-
servación, desarrollo, recuperación y fomento de las lenguas originarias 
del Perú y sus distintas variantes y cuya finalidad es orientar e informar 
sobre la situación de las lenguas originarias:

“…de modo que las diferentes instituciones de diversos sectores 
nacionales, regionales y locales lo utilicen como una base de datos 
para plantear políticas de atención adecuadas a estas poblaciones 
y se desarrollen acciones que garanticen el cumplimiento de la 
mencionada ley.” (Ministerio da Educación del Perú, 2013, p. 4)

En relación con ello, este estudio parte de la premisa que la tecno-
logía presenta alternativas, que de ser bien utilizadas, podría ayudar en 
la continuación del crecimiento porcentual en el número de quechua 
hablantes (como lo evidenció los resultados de los censos 2007-2017). 
Asimismo detener el proceso de desaparición de un idioma importante 
para el mundo como es el quechua porque si un idioma muere, la cultura 
de ese idioma muere con él. 

Objetivos

1. Señalar las características y recursos utilizados por las páginas 
web creadas con el fin de difundir el idioma quechua.

2. Determinar la eficacia con la que los autores estudiados utilizan 
los recursos web.

Metodología

Se trata de una investigación básica de tipo descriptiva. El enfoque 
es cualitativo y el método es inductivo. Se tomó en cuenta el modelo no 
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experimental y descriptivo utilizado por Verónica Marín-Díaz, Esther 
Sampedro-Requena y Jorge  Figueroa Flores en una reciente investiga-
ción acerca de la inclusividad en la Web 2.0. En dicho artículo se halló 
que los edublogs son considerados poco inclusivos; en este, mediante 
la descripción de características estructurales de un grupo de edublogs 
se fijará el potencial explotado por los autores; lo cual se relaciona con 
la percepción del público, evaluado por estudios anteriores. El recojo 
de datos utilizando  fue revisión de fuentes documentales, cuyo instru-
mento fue una guía de observación en forma de cuadros matrices de 
elaboración propia. Se estudiaron las variables: web 2.0, blog, idioma 
quechua. La muestra de los blogs seleccionados se tomó de una muestra 
mayor, para lo cual se estableció como principal requisito: el enfoque en 
la enseñanza del idioma quechua; de ahí se encontraron, únicamente, 5 
blogs que cumplían dicho requisito. La temática escogida es el idioma 
quechua en los “edublogs” orientados a enseñar, mediante lecciones, 
esta lengua nativa. Se verificó que respondieran a las características que 
los especialistas establecen como identitarias de la web 2.0.

Las características de la Web 2.0 utilizadas para el análisis son las 
propuestas por Merlo (2008). En el siguiente cuadro se detallan las 
cualidades o herramientas básicas cuya presencia fue evaluada en cada 
blog para corroborar si este cumple, o no, con la característica.



Tabla 1.
Características de las Web 2.0 

Características de 
la Web 2.0 Descripción Factores evaluados

Navegador como 
herramienta

La etiqueta 2.0 implica una evolución (aunque se 
pueda seguir hablando de Web), cuya principal 
novedad es la participación.

Uso de navegadores como: 
Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Internet Explorer, etc. Para 
acceder al blog. 

Sencillez

La Web social se ha simplificado la publicación de 
contenidos. Existe una facilidad para crear y mantener 
gestores de contenido (CMS) como blogs y wikis, 
el desarrollo de “favoritos” vía web, la difusión 
de perfiles personales en redes sociales, etc. Su 
popularidad radica en que el usuario no necesita tener 
conocimientos técnicos.

Uso de plataformas intuitivos 
como Blogger o Wordpress 

Cooperación

El colectivo es importante. Los CMS, como por 
ejemplo las redes sociales, permiten que las opiniones 
se sumen y los comportamientos de todos sean tenidos 
en cuenta. En el nuevo internet se trabaja de forma 
distribuida y es posible la construcción conjunta de 
contenidos en línea o con la posibilidad de publicar 
“comentarios” en páginas ajenas, todo esto es 
evidencia de la “inteligencia colectiva”.

Existencia de una sección de 
comentarios

Cantidad de comentarios



Interoperabilidad

Las tecnologías digitales estimulan la participación y 
permiten la integración de herramientas. Los sistemas 
de programación como Ajax o los lenguajes de 
etiquetas ofrecen la posibilidad de compartir códigos, 
reproducir en web particulares contenidos externos o 
establecer interfaces con aplicaciones que se ejecutan 
en servidores remotos. Las APIs, los mashups, los 
widgets o la sindicación son ejemplos de este principio.

Widgets para hacer más 
interactivo el blog.

Etiquetado (tags) 
como sistema

Se tiene en cuenta que la información digital tiene la 
característica de poder incluir datos sobre sí misma. 
La web social emplea descripciones realizadas por 
los usuarios, estableciendo redes que llevarán a 
informaciones similares. Los esquemas de metadatos 
y microformatos o la inclusión de etiquetas en las 
aplicaciones sociales son determinantes para compartir 
información semántica, lo que equivale a compartir 
recursos digitales.

Existencia de etiquetas temáticas 

Participación

Debido a que los datos personales son difundidos en 
redes sociales. Mediante los sistemas de filtrado es 
posible que los contenidos considerados interesantes 
destaquen entre los generados en un periodo de 
tiempo, en un medio o sobre un tema. Los sistemas 
de valoración permiten que el usuario establezca 
la calidad o utilidad del recurso. Existen sistemas 
de calificación entre los usuarios a través de sus 
aportaciones, conductas u opiniones.

Botón ‘Me gusta’

Cantidad de ‘Me gusta’ 



Variedad
La Web social no tiene límites. Existe una gran 
diversidad de manifestaciones. Servicios de 
información y aplicaciones informáticas muy diversos 
pueden ser catalogados como internet 2.0

Temas de las publicaciones

Personalización

El usuario decide cómo emplear las tecnologías de 
la participación, qué servicios le son útiles y bajo 
qué forma y condiciones los va a utilizar, así como el 
desarrollo de interfaces  particulares de herramientas, 
utilización de contenidos externos, inserción de 
códigos, widgets, que el usuario empleará de acuerdo a 
su creatividad y necesidades.

Fondo del blog

Diseño del encabezado

Diseño plantilla

Hileras del blog 

Experimentación
Nada es eterno en la Web social. Se trata de la beta 
continua, como se suele denominar a esta característica 
del internet 2.0.

Uso de plantilla personalizada con  
HTML 

Desinterés
El carácter social de la nueva Web también incluye 
como elemento definitorio la búsqueda del bien común. 
Las tecnologías son abiertas al igual que los recursos. Contenido accesible 

Con base en Merlo (2008) 



96

Se realizó una búsqueda de los sitios web, para posteriormente rea-
lizar una descripción y análisis de elementos de cada uno de estos. El 
periodo de análisis corresponde a los años 2005 y 2018. La peculiaridad 
es que todos fueron diseñados en la plataforma Blogger, que administra 
la firma google y cuyo uso no tiene costo.

Resultados

Los blogs analizados no fueron elaborados, necesariamente,  por 
personas pertenecientes a grupos cuyo idioma originario es el quechua. 
Con lo cual se resalta su labor y preocupación por la revaloración de 
esta lengua ancestral.

De los cinco blogs registrados en la web desde el año 2005, actual-
mente, solo dos se encuentran vigentes: “Mundo quechua” y “Habla 
quechua”, cuyas publicaciones más recientes son del 1 de abril del 2018 
y 16 de julio del 2018, respectivamente. En el caso de la segunda, el 
número de publicaciones ha decrecido con el pasar de los años.

En primer lugar, se detallarán los contenidos de cada uno de los 
blogs, para posteriormente, en base a ellos, contrastar la presencia de las 
características de la Web 2.0. Asimismo, aparte de los recursos ‘texto’, 
se evaluará la presencia de  los recursos web: imagen, audio, video. 

Admiradores del Idioma Quechua

Autor: Félix Rodri

Recursos web: Variedad de imágenes, videos, links de apps y 
libros

Tipos de contenido: Palabras básicas en quechua, noticias 
relacionadas al idioma, además de poemas, afiches y canciones 
en quechua
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Curso de quechua

Autor: Utiliza el pseudónimo ‘Quechua’ (no brinda datos)

Recursos web: Uso de texto, pocos hipervínculos, videos, dia-
positivas (imágenes)

Tipos de contenido: Números, el alfabeto, la familia, los ani-
males y los colores en quechua.

Mundo quechua

Autor: Ivan Acuña

Recursos web: Más textos, pocas imágenes, links de videos

Tipos de contenido: 

• Lecciones en quechua: verbos, adjetivos, conjugaciones, etc.

• Canciones y cuentos en quechua

• Artículos acerca de la cultura andina

• Frases en quechua, español e inglés

• Links de videos relativos al quechua.

Quechua nuestra lengua

Autor: Dina Vera

Recursos web: Textos, videos (con enlaces a YouTube), imá-
genes a modo de complemento de textos 

Tipos de contenidos:
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• Lecciones de quechua con descripciones teóricas

• Números, historietas, estaciones del año y verbos en quechua

• Notas breves acerca de la importancia del quechua,

• Artículos breves, en los que se aborda la problemática de la 
difusión del idioma quechua. 

• Propuestas de la autora acerca de la enseñanza del quechua 
a través del Facebook y YouTube

Habla quechua

Autor: Noemí Vizcardo

Recursos web: Imágenes dinámicas, gran cantidad de videos 
propios., hipervínculos con presentaciones tipo PPT.

Tipos de contenido:

• Poemas en quechua con traducción

• Videos de tutoriales de  preparación de comida tradicional 
andina,  diálogos, entrevistas y lugares turísticos cusqueños  
en quechua. Además de la Constitución y canciones criollas 
traducidas al quechua 

• Links de notas informativas acerca del valor del quechua.

• Videos de lugares turísticos de Cusco en quechua.

• Anuncio de presentación de libros de la autora

• Artículo acerca del perfil del intérprete-traductor quechua.
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Los datos acerca de la primera y última publicación de los blogs 
orientados a la difusión del idioma quechua que se registraron al realizar 
las fuentes documentales fueron:

Tabla 2
Primera y última publicación de los blogs seleccionados 

Nombre del blog Primera 
publicación

Última 
publicación

Admiradores del idioma
quechua 
http://admiradoresdelquechua.
blogspot.com/

16 de enero 
2011

24 de abril del 
2018

Curso de quechua 
http://yachayrunasimita.
blogspot.com/

7 de febrero de 
2014

2 de octubre 
del 2016

Mundo quechua 
https://mundoquechua.
blogspot.com/

26 de mayo del 
2006

01 de abril del 
2018

Quechua nuestra lengua.
https://quechuanuestralengua.
blogspot.com

23 de agosto 
del 2009.

10 de 
noviembre del 
2015

Habla quechua
http://hablaquechua.blogspot.
com/

12 de 
septiembre 
2005

16 de julio del 
2018

Se procedió a revisar y analizar cada blog a partir de estas categorías 
de análisis: idioma quechua, lenguaje web 2.0 y blogosfera.

En torno a la característica «el navegador como herramienta», todos 
estos blogs por el  hecho de estar diseñados en la plataforma Blogger, 
de la firma Google, corroboran dicha característica. Al permitir la 
modificación del usuario y la producción de contenido libre se habla 
ya de una Web Social. Cabe enfatizar el hecho de que el número de 
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publicaciones de los blogs vigentes ha decrecido, asimismo dos de los 
cinco blogs escogidos no se encuentran activos: “Curso de quechua” 
y “Quechua nuestra lengua”, lo cual abre la problemática acerca del 
porqué se decide abandonar  el proyecto iniciado. 

En el caso de «desinterés», los cuatro autores ofrecen contenidos 
con publicaciones de lecciones del idioma quechua  abiertos a todo el 
público. De los cinco blogs analizados, solo en “Habla quechua” exis-
ten ofertas de servicio de traducción o asesoría legal, pero ello no ha 
limitado la publicación de contenido de libre acceso. 

Las herramientas o recursos para la creación de contenidos, en el caso 
de la plataforma Blogger y sus múltiples recursos, son de libre acceso. 
Esta característica está estrechamente relacionada con la «experimenta-
ción» y «sencillez», que en los blogs seleccionados varió de acuerdo al 
trabajo de exploración o curiosidad del usuario para explotar al máximo 
los recursos. Si bien la Web 2.0, de manera específica los blogs, pueden 
ser utilizados casi de manera intuitiva para acceder a modificaciones 
más complejas es necesario conocer lenguajes de programación. 

La característica «variedad» se puede analizar tanto a nivel general 
como particular. A nivel general, tomando en cuenta los blogs existentes 
en la web, existe una amplia multiplicidad temática; pero si evaluamos de 
manera particular cada uno de estos blogs, pese a compartir un objetivo 
común (la difusión del idioma quechua), cada uno posee peculiaridades 
en torno al contenido que presenta. En el caso de “Admiradores del 
idioma quechua”, este blog a diferencia de los demás presenta publi-
caciones acerca de noticias relacionadas al idioma quechua. En el caso 
de “Curso de quechua” ofrece frases en quechua con sus respectivas 
traducciones al español y al inglés. “Quechua nuestra lengua” contiene 
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artículos breves en los que se aborda la problemática del idioma. Fi-
nalmente, “Habla quechua” resalta por los diálogos a modo de práctica 
del idioma, grabados y subidos al canal de YouTube de la autora. Así, 
por más coincidencia temática que pueda existir, los usuarios tienen 
múltiples posibilidades al momento de elaborar sus contenidos. Cabe 
resaltar que una situación común en los cinco blogs es la falta de un 
orden establecido para la publicaciones de lecciones, asimismo ninguno 
llegó a publicar el curso completo del idioma. Además que no especifica 
la variedad del quechua que se difunde. 

Las características «sencillez» y «experimentación» se registran 
en los cuatro blogs, aunque en mayor o menor medida. La «sencillez», 
característica que indica la facilidad de uso de las plataformas 2.0, si 
bien son una ventaja para el autor al momento de diseñar su conteni-
do, el hecho de limitarse a  las estructuras preestablecidas que brinda 
Blogger no garantiza el atractivo de la página, en este caso, del blog. 
En ese sentido, la experimentación por parte de los creadores de con-
tenido resulta crucial. Las modificaciones vía HTML y la adquisición 
de plantillas, también llamadas «temas»,  más interactivas se presentan 
como una opción para potenciar el dinamismo del blog. La plataforma 
Blogger (utilizada por los cinco autores) permite modificar el HTML, 
pero la utilización de este recurso es un tanto más compleja. Es por ello 
que en el cuadro que se presentará a continuación, se dividirán a los 
blogs en dos grupos de acuerdo a sus características. Ello con el obje-
tivo de puntualizar la existencia de modificaciones en el diseño básico 
predeterminado en cada uno de estos blogs, de este modo se evaluará 
de manera simultánea la «sencillez» y la «experimentación». 
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Tabla 3
Modificación del diseño predeterminado de los blogs seleccionados 

Nombre del blog Características
Modificaciones 
en el diseño 
predeterminado

Admiradores del 
idioma quechua

Habla quechua

Encabezado dinámico 
y fondo de colores 
llamativos.
Hileras estructuradas con 
variedad de hipervínculos, 
imágenes y videos.

Sí

Curso de quechua
Mundo quechua
Quechua nuestra 
lengua

Formato lineal
Plantilla básica
Diseño simple con colores 
sobrios.

No

Para la evaluación de las características cooperación, interoperabi-
lidad, etiquetado como sistema, y personalización se realizó un cuadro 
con capturas de pantalla correspondientes a diferentes secciones de la 
estructura de cada blog, todo ello en el programa «Atlas.Ti», con el 
objetivo de realizar una descripción más gráfica para el lector. 

Las características «cooperación», «interoperabilidad», «etiquetado 
como sistema», y «personalización» están más vinculados  con la parte 
técnica y de diseño de los blogs. Como se apreciará en las figuras 1, 2, 
3, 4 y 5, estas características  se cumplen de manera básica y escasa, 
sobretodo en la característica ‘etiquetado como sistema’ para la cual se 
tomó en cuenta la existencia de etiquetas temáticas, solo uno de los cinco 
blogs (Admiradores del idioma quechua) cuenta con estas. Al no tener un 
orden determinado para la publicación de los blogs, resulta fundamental 
para el usuario la inclusión de estas, ya que facilitan su búsqueda y evitan 
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que este desista al percatarse de que la única clasificación es la de los 
años de publicación. Asimismo, si nos referimos a «interoperabilidad» 
los widgets en los blogs no son novedosos: ‘búsqueda’, ‘contador’ y 
‘hora’. Los blogs analizados son de corte educativo por lo cual resulta 
fundamental la introducción de herramientas que permitan multiplicar 
el número de personas interesadas en el idioma quechua.

Figura 1. Cooperación, interoperabilidad, etiquetado como sistema, y personalización 
en el blog Habla quechua
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Figura 2. Cooperación, interoperabilidad, etiquetado como sistema, y personalización 
en el blog Admiradores del idioma Quechua
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Figura 3 Cooperación, interoperabilidad, etiquetado como sistema, y personalización 
en el blog Mundo Quechua

Figura 4. Cooperación, interoperabilidad, etiquetado como sistema, y personalización 
en el blog Mundo Quechua
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Figura 5. Cooperación, interoperabilidad, etiquetado como sistema, y personalización 
en el blog Quechua nuestra lengua

Por último, la característica «participación» se evaluará tomando en 
cuenta los sistemas de valoración, ya sean los “Me gusta (like)” o los 
comentarios en los que el usuario muestra su agrado o desagrado por 
el contenido. En la plataforma Blogger, es necesario añadir el gadget 
Facebook para tener el botón ‘Me gusta’, mediante este los usuarios 
de blog podrían calificar cada uno de los posts; sin embargo, ninguno 
de los cinco blogs escogidos presenta esta opción. Con lo cual quedan 
los comentarios de los usuarios para ser evaluados, no obstante, como 
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se puede apreciar en los mapas, los comentarios de los usuarios son 
escasos y de presentarse no necesariamente evidencian su gusto o dis-
gusto por el contenido; generalmente al ser blogs de tipo educativo, de 
presentarse comentarios, son preguntas acerca del tema. Solo los blogs: 
“Habla quechua” y “Admiradores del idioma quechua” cuentan con 
otras redes sociales como Facebook o YouTube en los que se pueden 
apreciar la percepción de los usuarios; sin embargo, esto no se da en la 
plataforma original (blog). 

Conclusiones

1. La Web 2.0 brinda al usuario la posibilidad de compartir y 
potenciar sus contenidos. Si bien tiene la característica de 
facilitar y simplificar su manejo para el usuario, esta cuenta 
con una variedad de herramientas. En el caso de los blogs, 
al ser de uso intuitivo permite que un mayor número de 
personas pueda acceder, crear y subir información variada 
en la Web, es el caso de los edublogs orientados a la difu-
sión del idioma quechua, de los que en el presente estudio 
de tipo descriptivo se escogieron cinco: “Admiradores del 
idioma quechua”, “Curso de Quechua”, “Mundo Quechua”, 
“Quechua nuestra lengua” y “Habla quechua”.

2. El quechua, al ser un idioma con un decreciente número de 
hablantes, encuentra en la web una alternativa de difusión. 
Sin embargo, hay un uso incompleto de las características 
de la Web 2.0, a la cual pertenecen los blogs, pues el análisis 
realizado muestra que hay herramientas y características web 
que son  poco desarrolladas.  Asimismo se debe resaltar la 
necesidad de conocimientos de lenguajes de programación 
web para dinamizar las herramientas de la Web 2.0. 

3. Finalmente, si bien el conocer y manejar el lenguaje web o 
los lenguajes de programación es importante; el hecho de 
que existan contenidos de difusión del quechua en la web 
resulta prometedor. Aunque se dé de manera lenta, se espera 
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el salto a la ya denominada Web 3.0 mediante usuarios que 
continúen la tarea de rescate de este idioma ancestral.
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No momento atual, especialmente por meio da eclosão das tec-
nologias e dispositivos móveis, a escola precisa adaptar-se a elas e 
os professores têm a necessidade de buscar formações continuadas. 
Castells (1999, p. 69) ressalta que: “O surgimento da sociedade em rede 
é resultado da interação dessas duas forças relativamente autônomas: 
o desenvolvimento de novas tecnologias e a tentativa da sociedade de 
reaparelhar-se com o uso do poder da tecnologia para servir a tecno-
logia do poder”. Quando se refere às escolas do Campo, que muitas 
vezes são consideradas atrasadas e sem contato com o conhecimento 
produzido pela humanidade, ao contrário disso, as escolas do campo 
vêm acompanhando o desenvolvimento tecnológico recebem artefatos, 
porém, não recebem formações direcionadas para o seu uso. 
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Como destaca Kerchhove (2009, p. 205) “Na era do livro, o con-
trole da linguagem foi sempre privado, mas com as mídias eletrônicas 
o controle da linguagem torna-se público e oral. Com o advento da 
Internet tem-se o primeiro meio que é oral e escrito, privado e público, 
individual e coletivo ao mesmo tempo”. Com o uso das ferramentas 
tecnológicas a expansão da comunicação e produção do conhecimento 
ganham forças. Não se pode pensar que a inserção de tecnologias em 
escolas urbanas e rurais restringe-se apenas em entregar computado-
res, televisões, tablets e projetores de multimídia, tornando as escolas 
depósitos de artefatos em que os professores não recebam formações 
específicas e que tenham receio de utilizar tais objetos. 

Primo (2016, p. 17) salienta que “O que se percebeu com a emer-
gência das tecnologias de comunicação e informação é que a liberdade 
de expressão dos cidadãos pode ser potencializada via mídias digitais” 
Compreende-se que a inserção das tecnologias nesses espaços, além de 
possibilitar a melhoria da aprendizagem propõem também espaços de 
comunicação e interação. Belusso e Pontarollo (2017, par. 40) destacam 
que: “O acesso às tecnologias de modo concreto e real pode ser con-
siderado como fomento necessário a educação do campo para auxiliar 
na reflexividade das condições de existência social”. 

As Tecnologias da Informação e Comunicação-TIC têm propiciado 
formas de organização e seguimento, flexibilização dos espaços e tem-
pos e das interações entre os sujeitos e sujeitos, sujeitos e máquinas. 
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De acordo com Lévy (1993) “[...] A metáfora do hipertexto3 é consa-
grada à informática de comunicação aquilo que ela tem de mais original 
em relação às outras mídias”, esse poder de ligar as pessoas uma com 
as outras, pessoas e máquinas. A proposta deste trabalho visa analisar e 
planejar um curso de formação continuada, para professores da educa-
ção básica de escolas do campo em Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA), a ser utilizado Software Moodle4, em que se trata de “um modelo 
em software livre, utilizado como ferramenta de apoio ao ensino e à 
aprendizagem”5 com características online, bimodal, semipresencial. 
Para que isso ocorra, é necessário compreender a realidade local da 
instituição e quais artefatos tecnológicos possuem. Assim, este ensaio 
permeia-se por estudos sobre a relação entre cibercultura e as novas 
mídias, como Manovich (2005) lembra que a primeira está concentrada 
no social e na rede, já a segunda dedica-se ao cultural e na computação. 

O modelo denominado Ensino Híbrido combina o uso da tecnologia 
e dos encontros presenciais para aprimorar a utilização do ensino online 
com o ensino presencial, neste ensaio, são disponibilizados para acesso 
dois pequenos vídeos que retratam sobre o ensino híbrido, desde sua 
abordagem com metodologias ativas, com a personalização do ensino 
e o trabalho baseado na aprendizagem por projetos.

Desta maneira, levam-se em considerações alguns dispositivos dos 
quais poderão ser utilizados na formação desses professores, sendo: câ-

3. Trata-se de um sistema de informação, em que algumas palavras do texto 
encontram-se ligadas a outros documentos, quando a palavra é selecionada 
exibe o texto deste outro documento.

4. Abreviação para Modular Object Oriented Distance Learning.
5. Ver mais em: Plataforma Mooodle: entenda o que é e como funciona, por Marcelo 

Claro, 10 mai 2018. Recuperado de https://www.moodlelivre.com.br/3158-
plataforma-moodle-entenda-o-que-e-e-como-funciona
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mera filmadora, projetor de multimídia, aparelho de som com microfone 
e notebook. A proposta inicial será a oferta de um curso de formação 
continuada que compreende na organização e uso via plataforma Moodle, 
em que os docentes ao longo da formação deverão aplicar os conceitos 
e conhecimentos compreendidos com seus alunos e que possam retornar 
com um feedback. Após a realização do curso, serão realizadas analises 
qualitativas de acordo com estudos de Flick (2009) e Bardin (2016) a 
respeito dos resultados obtidos. 

1 As Tecnologias da Informação e Comunicação na 
Sociedade do Século XXI

A sociedade está acompanhando transformações que a afetam, o 
advento da sociedade do conhecimento e a globalização. Com isso 
educar nos dias de hoje torna-se uma tarefa desafiadora, que leva a 
refletir sobre as mudanças que essas transformações representam nas 
instituições escolares.  Assim, exige-se mais das pessoas, que estas 
possam estar capacitadas para aprender durante toda a vida, que possam 
criar e adaptarem-se as novas situações que irão ocorrer.

As Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC desafiam as 
escolas a saírem da zona de conforto, do ensino tradicional, em que o 
professor não pode mais ser visto como centro do processo de apren-
dizagem, tampouco o aluno, mas que haja a colaboração e cooperação 
entre ambos no processo de ensino e de aprendizagem, tornando-se 
necessário uma aprendizagem participativa, inovadora e integrada com 
os usos e apropriações das tecnologias. A chegada dos artefatos tecno-
lógicos provoca(ram) ao contexto educacional desafios, possibilidades 
e inquietações. O professor pode utilizar essas tecnologias dentro de 
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sala de aula como fora dela, pois, elas permitem que seu uso ocorra 
em diferentes espaços, a qualquer momento e de diferentes maneiras. 

Ensinar com as novas mídias será uma revolução se mudarmos 
simultaneamente os paradigmas convencionais da educação es-
colar, que mantêm distantes professores e alunos. Caso contrário, 
só conseguiremos dar-lhe um verniz de modernidade, sem mexer 
no essencial. A internet e as tecnologias digitais móveis trazem 
desafios fascinantes, ampliando as possibilidades e os problemas, 
num mundo cada vez mais complexo e interconectado, que sinaliza 
mudanças muito profundas na forma de ensinar e aprender, formal e 
informalmente, ao longo de uma vida cada vez mais longa (Moran, 
2013, p. 71).

Como Moran (2013) ainda destaca, na sociedade do conhecimento, 
os professores estão reaprendendo a conhecer, comunicar e a ensinar, 
estão aprendendo novamente como integrar o indivíduo, o social e 
o grupal, reaprendendo a integrar o humano e tecnológico. Quando 
os professores estão entusiasmados, atraem, estimulam, contagiam 
e aproximam-se mais dos alunos. A busca por aperfeiçoamento com 
aprimoramento no uso das tecnologias possibilita que a ligação entre 
professor e aluno fique cada vez mais próxima.

1.1 Formação Continuada e Tecnologias 

A tecnologia hoje possibilita a união de todos os tempos e espaços. 
O processo de ensinar e aprender ocorre simultaneamente, dentre aquilo 
que Moran (2015), chama de mundo físico e mundo digital.

Desafios e atividades podem ser dosados, planejados e acompanhados 
e avaliados com apoio de tecnologias. Os desafios bem planejados 
contribuem para mobilizar as competências desejadas, intelectuais, 
emocionais, pessoais e comunicacionais. Exigem pesquisar, avaliar 
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situações, pontos de vista diferentes, fazer escolhas, assumir alguns 
riscos, aprender pela descoberta, caminhar do simples para o comple-
xo. Nas etapas de formação, os alunos precisam de acompanhamento 
de profissionais mais experientes para ajudá-los a tornar conscientes 
alguns processos, a estabelecer conexões não percebidas, a superar 
etapas mais rapidamente, a confrontá-los com novas possibilidades 
(Moran, 2015, p. 18).

Sugere-se aos leitores visualizarem dois vídeos que tratam sobre 
metodologias ativas, o primeiro traz a fala do Prof. Dr. Tommasini: O 
que é Metodologia Ativa? (Universidade Anhembi Morumbi, 2017). 
E o segundo vídeo, uma entrevista do Prof. Mattar com o Prof. Dr. 
Moran: Metodologias ativas (Mattar, 2016). Ambos vídeos realizados 
pela Universidade Anhembi Morumbi, em que dialogam sobre a par-
ticipação efetiva dos alunos no processo de ensino e aprendizagem, a 
partir de problemas, os alunos irão buscar resolve-lo e o professor como 
guia desse processo para procedimentos mais avançados de reflexão, 
generalização, integração cognitiva e produção de novas práticas.

O professor precisa pensar a tecnologia em sua prática pedagógica, 
com a finalidade de instrumentalizá-lo a agir e interagir no dia a dia com 
uma visão transformadora. “O desafio imposto aos docentes é mudar o 
eixo do ensinar para optar pelos caminhos que levem ao aprender. Na 
realidade, torna-se essencial que professores e alunos num permanente 
processo de aprender a aprender” (Behrens, 2013, p. 79).

A busca por essa mudança na prática pedagógica cresce à medida que 
a sociedade da informação apresenta para este docente uma nova categoria 
do conhecimento, a qual Behrens (2013), denomina conhecimento digi-
tal. A era digital não vem para deixar de lado a linguagem oral e escrita, 
ela vem para agregar, contribuir. Novas formas do processo de ensino e 
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aprendizagem com a inserção das tecnologias possibilitam aos alunos 
serem produtores do conhecimento, descobridores e transformadores 
da realidade a sua volta. Estes alunos passam a ser considerados com 
inteligências múltiplas, com a parceria entre professor e aluno o processo 
de aprendizagem cooperativo alavanca a produção de conhecimento.

O desafio do professor, ao propor sua ação docente, será levar em 
consideração e contemplar as oito inteligências, denominadas por 
Gardner (1994) de: espacial, interpessoal, intrapessoal, cinestési-
co-corporal, linguística ou verbal, lógico-matemática, musical e 
naturalista. Além do desenvolvimento das inteligências múltiplas, é 
fundamental pensar nas oportunidades de desenvolver a inteligência 
emocional (Goleman 1996), necessária para desencadear a formação 
do cidadão (Behrens, 2013, p. 82).

Pensar na metodologia oferecida em sala de aula requer considerar 
atividades que vão além do espaço da sala de aula, dos laboratórios e 
espaços escolares. Ela pode ocorrer em espaços online de interação 
entre professores, alunos e a comunidade escolar.

1.2 A Escola do Campo 

Todas as pessoas possuem direito de experienciar esse âmbito e 
averiguar o potencial das tecnologias, não implicando em que local 
a pessoa resida, seja na zona rural ou urbana. Hoje as tecnologias são 
consideradas recursos que potencializam o processo de ensino e apren-
dizagem, agregando valor cultural e conhecimento à pessoa do campo. 
Assim, a escola torna-se responsável em grande parte pelo acesso as 
tecnologias de muitas crianças e adolescentes que vivem no campo.

A escola do campo carecerá, dessa maneira, retratar para a comuni-
dade do campo a viabilidade de construir uma nova perspectiva de vida. 



118

A inserção das tecnologias será capaz de facilitar a composição de uma 
nova experiência de vida, que aproxime as realidades do urbano e rural.

Nessa abordagem, o acesso às tecnologias de informação podem am-
pliar ainda mais as redes territoriais desses estudantes na integração 
entre o rural e o urbano. Na sociedade da tecnologia torna-se um 
direito o acesso à informatização, a inclusão digital e as inúmeras 
possibilidades que se abrem com o acesso à rede mundial de com-
putadores. Neste sentido, as escolas rurais voltadas para a educação 
do campo ganham muita relevância, por serem as que possuem a 
maior capacidade de credibilizar essa ampliação da territorialidade 
da agricultura familiar. (Belusso & Pontarollo, 2017, par. 18).

Torna-se importante destacar que o acesso a Internet e as tecnologias 
possibilitam para a comunidade do campo a criação da própria identi-
dade virtual. Para além de apenas receber conteúdos, as pessoas terão 
a oportunidade de produzir conteúdos sobre a realidade que os cerca.  
Deve-se levar em consideração que as tecnologias midiáticas não veem 
apenas para que se tenha acesso à cultura urbana, deverá ter a visibi-
lidade e ser utilizada de maneira que permita as pessoas se tornarem 
produtores da sua realidade e cultura, com suas próprias concepções.

A introdução das tecnologias nas escolas do campo deve ter também 
como objetivo formar o corpo docente das instituições. A formação con-
tinuada possibilitará aos professores a inserção das tecnologias no dia 
a dia escolar, de maneira que a cada passo essa inserção se concretize. 

1.3 A Escola Conectando-se com a Rede

Com a inserção da rede mundial de computadores, muitos pro-
fessores começaram a utilizar esta novidade em sala de aula, porém, 
continuaram a ministrar as mesmas aulas, apenas trocando o recurso 
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utilizado, no lugar do quadro de giz, passou-se a utilizar o computador. 
Desta maneira torna-se evidente a busca por uma formação continuada 
que possibilite ao docente uma visão transformadora, que a inserção das 
tecnologias vem para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem. 

Ao se planejar uma aula, o docente deve levar em consideração a 
importância das estratégias metodológicas que irá utilizar, pois, estas 
incentivam a reflexão sobre as questões primordiais ao ensino, como, por 
exemplo, a significância de usar as tecnologias digitais para incrementar 
e enriquecer o envolvimento dos alunos e a perspectiva de personalizar 
o ensino. Dessa maneira, quando uma instituição de ensino conta com 
artefatos tecnológicos e acesso a Internet, desfrutar dessa oportunidade 
em sala de aula, com orientação online, vem a agregar a aprendizagem 
dessas crianças e adolescentes, em que os objetivos traçados possam 
ser descomplicadamente alcançados.

A proposta inicial a ser desenvolvida em uma Escola do Campo de 
ensino fundamental constituir-se-á em oferecer uma formação continuada 
sobre os conceitos e usos das tecnologias aos docentes da instituição 
escolar durante um semestre, utilizando-se da abordagem denominada 
ensino híbrido6, contará ainda com sugestões de aplicações de atividades 
a serem aplicadas aos alunos. Após a aplicação da atividade, o profes-
sor poderá fazer um feedback no ambiente virtual de aprendizagem. O 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) escolhido para a realização 
da formação continuada trata-se do Moodle, um software livre. 

6. “O modelo de Ensino Híbrido, proposto pelos pesquisadores do Instituto Clayton 
Christensen (Christensen, Horn, & Staker, 2012) e testado nas escolas norte-
americanas, apresenta quatro tipos estruturantes: Rotação, Flex, A La carte, 
Virtual aprimorado” (Bacich, 2016, p. 681).
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Figura 1. Modelos de ensino híbrido: Instituto Clayton Christensen. Horn e Staker 
(2015, p. 38).

A formação continuada contará com um acervo de informações a 
repeito do ensino híbrido, que indubitavelmente valoriza a integração das 
tecnologias digitais no dia a dia escolar, tendo como objetivo principal 
a personalização do ensino e aprendizagem, ao qual ganha um enfoque 
maior quando trabalhado na perspectiva da aprendizagem por projetos. 
As ações realizadas pelos alunos e pelo professor resultam em alterações 
em relação ao modelo tradicional de ensino, as novas organizações das 
aulas proporcionam momentos de colaboração e interação. A intenção não 
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é excluir o que se conhece e inserir as tecnologias e somente utilizá-las, 
mas, saber escolher, selecionar o momento que se fará o seu uso. As 
propostas de ensino híbrido são organizadas de acordo com a figura 1.

Para o desenvolvimento desse projeto, opta-se pelo uso do Modelo de 
rotação (Bacich, 2016, p. 682), a qual as crianças e adolescentes alternam 
as atividades que envolvem o uso das tecnologias digitais em conformidade 
com a orientação do professor. As atividades a serem realizadas devem 
ter, de preferência, diferentes procedimentos, como debates, leituras, 
atividades escritas e evidentemente uma atividade online. O modelo 
de rotação apresenta os seguintes atributos: a) Rotação por estações; b) 
Laboratório rotacional; c) Sala de aula invertida; e d) Rotação individual.

a) A rotação por estações: os alunos são organizados em gru-
pos, em conformidade com o tema da aula, o professor or-
ganiza atividades independentes e sem sequências, ligadas 
a temática com proposta de diferentes experiências. Cada 
grupo irá realizar uma atividade de acordo com seus obje-
tivos. Passado um determinado tempo, os grupos realizam 
a troca de atividades, assim, até todos os grupos passarem 
por todas as atividades. Ao final, o professor guiará para 
a sistematização do aprendizado e integrará os conteúdos 
aprendidos em cada temática.

b) Laboratório Rotacional: Utilizado nas instituições escolares 
que possuem laboratório de informática, nessa situação o 
professor irá dividir a turma em dois grupos,um desses gru-
pos ficará no laboratório realizando atividades individuais 
e o outro grupo em sala de aula juntamente com o profes-
sor, desenvolvendo atividades em grupo com utilização de 
diferentes materiais. Passado o tempo estimado para cada 
grupo, ocorre a troca.

c) Sala de aula invertida: Tem como princípio o estudo do 
conteúdo em casa, de maneira on-line, a sala de aula será o 
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espaço para discussão, resolução de atividades. Observa-se 
que ocorre a troca do modelo tradicional de ensino, em que 
o conteúdo era passado em sala de aula e atividades em casa, 
nesse modelo o processo é invertido.

d) Rotação individual: O professor irá elaborar uma lista de 
atividades, que os alunos irão desenvolver estas listas indi-
vidualmente atendendo em sua rotina cumprir as temáticas a 
serem estudadas, não necessariamente que cada aluno tenha 
que passar por todas as listas. Ao receber as listas dos alunos 
o professor poderá verificar as experiências e os percursos de 
aprendizagem para atender as necessidades de casa alunos, 
personalizando assim o processo.

De acordo com Bacich (2016) não há uma ordem estipulada para a 
aplicação e desdobramento desses modelos e não existe posição de uma 
sobre a outra. Os professores podem organizar as metodologias de ma-
neira integrada, ou seja, adaptando de acordo com a atividade planejada. 
São propostas possíveis para o uso da tecnologia no ambiente escolar. 

1.3.1 Sugestões de aplicação. Como a elaboração do curso de for-
mação está em desenvolvimento, segue alguns exemplos de atividades 
que poderão ser aplicadas em sala de aula, como pontapé inicial do pro-
cesso pela busca de inserção das tecnologias em sala de aula.  Deve-se 
levar em consideração que as atividades poderão sofrer alterações, de 
acordo com a elaboração final do curso.
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• Proposta 1 – Produzindo um livro digital em 3,2,1...
Turma sugerida para aplicação: 4º ou 5º ano do Ensino Funda-
mental

A proposta destinada visa utilizar-se de câmera digital e acesso ao 
computador, utilizando um dos programas do Pacote Office: PowerPoint 
ou Microsoft Word ou similar. O professor da sala de aula deverá elencar 
diferentes gêneros textuais a serem trabalhados ao longo do ano letivo e 
juntamente com a turma, escolher com qual deles será feita a confecção 
de um livro digital produzido pelos alunos. Após a escolha do gênero 
textual, professor e alunos deverão ainda escolher o assunto que será 
trabalhado no gênero textual. Nesse momento, os alunos irão realizar 
a produção coletiva do gênero textual.

Em seguida o professor deverá explicar como irá ocorrer o processo 
de produção do livro digital, após a escolha do gênero textual e temática 
e produção coletiva, os alunos deverão registrar as imagens que farão 
parte do livro, com o uso de câmera digital (esta que pode ser a câmera 
fotográfica ou a câmera fotográfica de aparelhos celulares, esta escolha 
depende do acesso que os alunos possuem ao artefato). Os alunos podem 
ser divididos em pequenos grupos, para que possam procurar e registrar 
as imagens de acordo com a temática, as fotografias poderão ser registra-
das dentro do ambiente escolar ou nas propriedades em que as crianças 
residem. Depois de feito o trabalho de registro fotográfico todos os alunos 
irão escolher as fotografias de acordo com a produção textual realizada, 
neste momento é importante ressaltar o trabalho em equipe/grupo, em que 
todos os alunos devem participar do processo de escolha das imagens. 
Posteriormente o professor auxiliará os alunos na digitação do texto, envio 
das imagens para computador e inserção delas no programa escolhido. 
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Finalmente o professor poderá disponibilizar o livro produzido com as 
crianças para as demais turmas da escola e para a comunidade escolar, 
seja apor meio da visualização em computador, projetor de multimídia, 
envio por e-mail e divulgação em página eletrônica da instituição.  

• Proposta 2 – Tele Jornal Escolar
Turma sugerida para aplicação: Pré escolar (4 e 5 anos) e 1º, 2º, 
3º, 4º e 5º ano do Ensino Fundamental.

A proposta do Tele Jornal Escolar compreende o uso de câmera fil-
madora e aparelho de som com microfone. O plano faz parte do dia a dia 
em sala de aula, em que os alunos poderão registrar por meio de vídeos 
curtos as atividades mais interessantes desenvolvidas em sala de aula.  
Cada turma ficará responsável por uma semana e/ou duas semanas, e no 
último dia de responsabilidade da turma, com auxílio do professor apre-
sentar o Tele Jornal para as demais turmas, a exibição dos vídeos pode 
ser feita por meio do uso do projetor de multimídia e com o aparelho de 
som, os alunos realizam as chamadas de cada atividade, quais foram os 
conhecimentos obtidos. O tempo estimado para cada apresentação ficará 
a critério do professor e alunos e organização do ambiente escolar. As 
apresentações do tele Jornal também podem ser filmadas e no final do ano 
realizar uma retrospectiva das apresentações que os alunos mais gostaram. 

• Proposta 3 – Caça ao Tesouro online como tarefa de casa
Turma sugerida para aplicação: 2º, 3º, 4º e 5º ano do Ensino 
fundamental.

Toma-se como exemplo a proposta de “Caça ao Tesouro7”, proposta 
por Isabel Pérez Torres (2012). O professor como guia da atividade 

7. Modelo de estrutura de um caça ao tesouro. Recuperado de http://www.aula21.
net/cazas/estructura.htm
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tarefa, irá construir uma página na internet ou blog contendo o título 
do tema que pretende explorar mais a fundo com seus alunos, nesta 
página constará ainda uma explicação as informações necessárias para o 
desenvolvimento da atividade, assim, aguçando o interesse dos alunos, 
transformando-a em algo divertido. 

Esta atividade possuí um modelo para que possa ser desenvolvido, 
sendo: a) Título do tema; b) Introdução; c) Lista de Perguntas; d)Links 
de onde as respostas serão encontradas; e) A grande pergunta (reflexão, 
diálogo...); f) Avaliação. Após, o título e introdução da atividade com 
as devidas informações, deve-se deixar uma lista numerada de per-
guntas, as quais os alunos deverão responder, para isso, irão caçar as 
respostas na internet. O professor, como citado acima, o guia, deverá 
identificar previamente uma lista de páginas da web para auxiliar os 
alunos a responder às perguntas. A grande pergunta consiste em ser 
algo em que os alunos não vão encontrar nas páginas fornecidas sua 
resposta, neste ponto os alunos deverão empregar todo o conheci-
mento adquirido em conhecimento. Este ponto pode ser levado em 
consideração uma reflexão ou opinião acerca do tema trabalhado e 
até mesmo uma proposta sobre o assunto, pode-se neste item ocorrer 
também o trabalho em equipe. E por fim, o último ponto, a avaliação, 
que consiste em verificar as competências assimiladas de acordo com 
os tópicos acima citados.

As atividades acima citadas contemplam inicialmente artefatos 
tecnológicos dos quais muitas escolas possuem, porém, cabe ressaltar 
que também pode ser o caso de muitas escolas não possuírem esses 
artefatos.
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Considerações Finais

A proposta de um curso de formação continuada a professores de 
uma Escola do Campo poderá possibilitar uma análise qualitativa sobre 
a importância do uso das tecnologias dentro das escolas e fora delas, 
como forma de potencializar o processo de ensino e aprendizagem.

Ao buscar metodologias diferentes das convencionais possibilita 
ao professor estimular a reflexão sobre como organizar as atividades, 
tendo como possibilidade modificar estratégias que venham a contribuir 
o ensino e aprendizado dos alunos com o uso das tecnologias.
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El Rol de las Narrativas Audiovisuales en la 
Reescritura y Retransmisión de la Literatura 
Popular Infantil de Argentina 

Ana Belén Jara1

“La gran revolución de la educación pasa por comprender que hay 
que proporcionarle a los chicos mucha más sabiduría emocional” 
(Liliana Bodoc, 2015).

La retransmisión de textos, mediante la oralidad y la escritura, fue y 
es uno de los modos en los que se manifiesta la circulación social de la 
literatura (Sotomayor-Sáez, 2005). Las interrelaciones y mezclas entre 
diferentes narraciones nos preceden y han formado parte de la historia 
de la humanidad, desde la literatura oral en sus formas más primitivas, 
a la literatura escrita que tomó impulso con la llegada de la imprenta. 

Diferentes estudios sobre el origen de la literatura han llegado a la 
conclusión de que “cada texto literario es el resultado de un diálogo 
con textos anteriores” y los cuentos populares no fueron la excepción. 
Lo que diferencia a este tipo de textos de los demás es su “naturaleza 
oral y, por ello, la inexistencia de una forma única que funcione como 
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hipotexto2” (Sotomayor-Sáez, 2005). Lo invariable se convierte, enton-
ces, en la estructura elemental de los cuentos populares que han sufrido 
diferentes transformaciones mientras se retransmitían, a pesar de los 
intentos por su conservación mediante la escritura.

La reescritura de estos cuentos ha estado supeditada a los intereses 
sociales de cada época, y a los fines educativos o de divulgación de 
conocimiento, como repasaremos en este artículo. Se suele emplear el 
término adaptación pero no es lo mismo que una versión, pues esta 
última no establece una relación directa entre dos elementos. 

Pero más allá de poner en cuestión el concepto más adecuado para 
entender los cambios producidos en la identidad y la forma de los per-
sonajes populares de la literatura infantil, nos proponemos analizar estos 
discursos para entender cuál es la función sociolingüística que cumplen 
en la actualidad y de qué manera la narrativa audiovisual puede dar voz 
a la literatura infantil.

Estos cuentos, al igual que los hábitos de consumo, han sufrido 
cambios y han puesto en juego el rol del enunciador y del enunciatario. 
Para entenderlo tomaremos el caso particular de una de las versiones 
más actuales del mítico personaje de la literatura popular argentina, el 
diablo, a través de la lectura del cuento Rojo, de Liliana Bodoc, pro-
tagonista de un programa televisivo emitido por PakaPaka, televisión 
abierta. Este cuento nos acerca a un diablo diferente al que conocimos 
en los mitos y leyendas populares de Argentina y nos es útil en la me-

2. La hipotextualidad definida por Gérard Genette en Palimpsestos, se encuentra 
dentro de la categoría más general de la intertextualidad e inversamente a la 
cacaduañidad, “toda relación que une un texto A a un texto posterior B en el que 
se inserta de un modo que no es el comentario”.
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dida en que expresa de qué manera los textos se adaptan y reescriben 
en el contexto actual.

En este punto ¿Qué rol cumplen las narrativas audiovisuales en la 
retransmisión de la literatura popular argentina? 

El objetivo que nos proponemos es visualizar de qué forma la enun-
ciación audiovisual de Cuentos para imaginar potencia e incentiva la 
lectura en niños y niñas. Para hacerlo seguiremos de cerca los aportes de 
Patrick Charaudeau en el análisis de los discursos mediático. Realizare-
mos un análisis lo más exhaustivo posible a partir del texto Rojo, para 
describir los rasgos que lo caracterizan e identificar las características 
de los comportamientos “semióticos” en esta situación de intercambio 
o “contrato” entre PakaPaka y sus espectadores.

1. La Adaptación en la Literatura Infantil

1.1 El Proceso de Transmutación 

Para comprender los intercambios, las mezclas, las relaciones y toda 
la actividad que pone en interacción a dos textos, como el literario y 
el audiovisual, recurrimos a autores que lo abordan desde un enfoque 
semiológico. El debate se establece cuando se intenta denominar el acto 
de pasar de una materia a otra materia. 

Umberto Eco, en Decir casi lo mismo: Experiencias de traducción 
(2008), quien parte de los conceptos desarrollados por Yuri Lotman, 
refiere a diferentes tipos de interpretación, entre ellas, la que nos inte-
resa, la interpretación intralingüística, en la que intervienen cuestiones 
de sustancia: Cualquier tipo de reformulación que lleva a la producción 
de una sustancia distinta de la del término reformulado. Dentro de ellas 
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destaca que se produce una interpretación con cambio de materia, como 
es en el caso de la “adaptación” o “transmutación”.

El autor explica que “se puede observar que un determinado sistema 
semiótico puede decir menos o más que otro sistema semiótico, pero no 
se puede decir que ambos son capaces de expresar las mismas cosas”. 
Esto supone que en el paso de materia a materia, se deben explicitar 
aspectos que una traducción dejaría indeterminados (Eco, 2008, p. 418).

Conviene mejor hablar sobre la transmutación de materia, pues este 
proceso supone añadir significados, o hace relevantes connotaciones que 
originariamente no eran tales. “Se puede objetar que todo texto estimula 
en el propio Lector Modelo inferencias, y que no hay nada malo en que, 
en el paso de materia a materia, estas interferencias se expliciten”. Si 
en el paso de materia a materia el texto original proponía algo como 
inferencia implícita, y luego se hace explícita, se ha interpretado el 
texto, llevándolo a poner “al descubierto” algo que originalmente quería 
mantener implícito (Eco, 2008, p. 422). En nuestro caso específico, en 
el paso de la materia literaria a la materia audiovisual se confrontan dos 
formas de la expresión cuyas “equivalencias” no se pueden determinar 
de la misma forma en que, por ejemplo, se traduce una palabra del 
español al italiano. Es así que la transmutación puede “hacer ver lo no 
dicho” e incluso “no hacer ver lo dicho”.

1.1.1 Tipos de adaptación. Sotomayor-Sáez (2005) enuncia que en los 

estudios sobre las adaptaciones, frecuentemente se producen ambigüe-
dades a la hora de emplear un término para designar la práctica, como 
es el caso de adaptación y/o versión. Entonces realiza un recorrido 
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sobre las diferentes terminologías empleadas en estudios previos, entre 
las que reconoce: 

a) el término adaptación cinematográfica se utiliza para de-
signar la transformación de una obra literaria al lenguaje 
audiovisual del cine, lo que significa un cambio de código 
estético y narrativo. 

b) El término “adaptación” remite a una obra resumida que 
mantiene el mismo discurso literario que una primera obra. 

c) Se denomina “adaptación popular” a obras que reescriben 
cuentos populares, donde no se aclara si el término “popular” 
hace referencia al hipotexto o al destinatario. 

d) Se llama “adaptación literaria” a dar forma amena y atractiva 
a temas científicos de intención divulgativa. 

e) También se alterna con el vocablo “versión” sin discriminar 
el significado de cada palabra.

1.1.2 Adaptar en la literatura para niños y jóvenes. La literatura de 
este estilo tiene una larga tradición, no sólo en la escritura, sino también 
en la “transposición” y “adaptación” en diferentes medios, desde hace 
siglos. Uno de los principales teóricos al respecto es Marc Soriano; en 
La literatura para niños y jóvenes. Guía de exploración de sus grandes 
temas, quien realiza un estudio detallado de la historia de la literatura 
infantil. Esta historia está sumamente relacionada con la historia de la 
adaptación, como sostiene Sotomayor-Sáez (2005), la reescritura de 
textos es una de las formas en que se manifiesta desde los orígenes de 
la circulación social de la literatura. Los textos adaptados proceden 
en su mayor parte de cuatro grandes fuentes: Los cuentos populares, 
clásicos de la literatura general, novelas de aventuras y clásicos de la 
literatura infantil.
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En este marco de interpretación, se explican las numerosas formas 
de intertextualidad y de textos generados a partir de otros. Una de las 
formas es lo que ya conceptualizamos como adaptaciones y que revelan 
una industria que necesita de relatos para hacer bienes mercantiles. 

En los orígenes de la literatura infantil, “adaptar” para los niños un 
libro que no les estaba destinado significaba someterlo a una cantidad 
de modificaciones que lo conviertan en un producto que se corresponda 
con los intereses y el grado de comprensión de los menores, es decir, 
que lo vuelva asequible a este público nuevo. De hecho pasaron muchos 
años antes de que la infancia se constituyera en un público identifica-
ble. Y, en esos años, los niños que sabían leer ponían de manifiesto lo 
que podrían llamarse “adaptaciones espontáneas”. Eligieron, de todo 
el repertorio adulto, obras que se correspondían con sus gustos y con 
sus posibilidades e incluso, a veces, elegían dentro de las obras así es-
camoteadas ciertos capítulos y dejaban de lado otros. Así comenzó la 
práctica de la adaptación de las obras infantiles (Soriano, 1995, p. 25).

1.1.3 Mitos, Leyendas Y Cuentos. El cuento popular en Argentina 
conversa, se enriquece y se actualiza constantemente de la mano de 
autores como Liliana Bodoc. Debe gran parte de sus orígenes a mitos 
y leyendas arraigados a las culturas milenarias que aún habitan nuestro 
país: Cuentos, leyendas, canciones, poemas, etc.  Han sido transmitidos 
desde la oralidad hasta reversiones y traslaciones de diferentes tipos.  
Adquiere características propias que la hacen singular. Pero ¿Qué los 
diferencia?

El mito es una narración primordial, es decir, habla de los dioses y 
los acontecimientos que fundamentan una comunidad, por tanto, son 
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tradiciones cuyo valor ejemplar y básico nadie discute si se pertenece 
a esa comunidad” (Martos, 2001). Por debajo del mito, se encuentra 
el cuento y la leyenda. En ocasiones, son categorías intercambiables o 
pueden aplicarse a un mismo motivo. El cuento es un relato de ficción 
con una serie de elementos y una estructura reconocible, y la leyenda 
“es algo más vago e informe, empezando porque no tiene una forma fija 
(...)” “lo que cuenta no es una ficción sino algo más o menos verídico, o 
al menos, algo relacionado con un hecho real, que en algún momento/
lugar ocurrió, de lo que quedan vestigios probatorios (…) dan crédito 
a la historia” (Martos, 2001). 

En este trabajo nos interesa quedarnos con el concepto de cuento, 
un relato de ficción con una serie de elementos y una estructura reco-
nocible que en la actualidad encuentra múltiples representaciones en 
el legado literario de los escritores. Durante gran parte de la historia, 
la mayor cantidad de obras de literatura infantil fueron cuentos que ya 
habían sido adaptados de textos predecesores, y que luego comenzaron 
a ser adaptados al cine, como la adaptación de Alicia en el país de las 
maravillas (1865) de la novela homónimo escrita por Lewis Carroll, y 
estrenada en el cine el 28 de julio de 1951, por la compañía Walt Disney;  
los cuentos de Los hermanos Grimm como La Cenicienta, Rapunzel, 
Pulgarcito, La Bella Durmiente y muchos más en dibujos animados. 
Pero la fiebre de las adaptaciones postmodernas han llevado a  estas 
obras al cine nuevamente en la última década (como Maléfica, Encan-
tada, Alicia en el País de las Maravillas) con versiones renovadas, lo 
que demuestra que el público infanto-juvenil ha cambiado y con ello 
sus habilidades cono enunciatarios. Pero el cine de animación no es 
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sino el principal formato audiovisual en el que encuentra un espacio 
de adaptación, pero no el único.

2. El Escenario Argentino en la Producción y Consumo de 
Discursos para Niños

2.1 Hábitos de Consumo Televisivo y Literario en Argentina

Para introducirnos en este análisis abordamos, desde los datos pu-
blicados por diferentes entidades argentinas en los últimos 2 años, los 
diferentes hábitos de consumo que se manifiestan en el país, para acer-
carnos al contexto de recepción de los textos literarios y audiovisuales 
en jóvenes y niños.

Ante la disponibilidad actual de todo tipo de contenido y su repro-
ducción multipantalla, la última Encuesta de consumos culturales del 
2017, realizada por el Sistema de Información Cultural de la Argentina 
(SInCA)3, reveló que en el país la lectura es una práctica muy asociada 
a la educación4 pues en los últimos 5 años analizados, los valores más 
altos de lectura de libros se dan en las edades asociadas a la escolaridad 
y al estudio universitario. La edad en la que más se leen libros es entre 
los 12 y los 17 años, entre los que la Historia (28,1%), los Cuentos 
(24,5%) y las Novelas (24,5%) se disputan los primeros lugares.

No obstante el hábito general de lectura disminuye año a año, pues 
cuando se analiza la cantidad de libros leídos per cápita (incluyendo 
a los no lectores), el promedio anual pasó de 3 libros en 2013 a 1,5 en 

3. La encuesta se aplicó a población de 13 y más años que residiera en aglomerados 
urbanos de más de 30 mil habitantes.

4. 7 de cada 10 jóvenes de entre 12 y 17 años leyeron al menos un libro durante el 
2017.
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2017. Y cuando se considera sólo al universo lector, se verifica que entre 
quienes leen libros, el promedio de ejemplares leídos pasó de 6 a 4.

Los datos arrojados por la encuesta anual5 de la Cámara Argentina 
del Libro (CAL), muestran que casi 5 de cada 10 libros leídos corres-
ponden a autores argentinos.  Los libros infantiles y juveniles (20%) 
siguen liderando las temáticas publicadas en el sector editorial. Los 
siguen de cerca los títulos de literatura (19%),

Respecto del tipo de lector al cual se encuentran destinados, los 
editores declararon que 4 de cada 10 publicaciones se dirigen al público 
general. Los siguen los libros para el público infantojuvenil (20%) y el 
profesional / académico (18%).

Pero ¿Qué pasa con el consumo audiovisual? El SInCA reveló que 
el consumo de contenidos audiovisuales en el hogar argentino es un 
hábito cultural que se adaptó de manera muy versátil a la “irrupción 
de los nuevos formatos digitales”6. Sin importar la edad, el nivel so-
cioeconómico ni la región geográfica, “ver televisión sigue siendo una 
práctica cotidiana y doméstica”. Tal es así que un 95% de los argenti-
nos encuestados confirmaron que es una práctica cotidiana en la que 
televisor es el soporte principal. 

Si bien la principal vía de consumo son los canales de TV por aire 
y cable (58% y 74% de la población los utiliza frecuentemente), la 
modalidad online se consolidó como la segunda opción más elegida. 
Los sitios gratuitos como Youtube y las aplicaciones on demand como 
Netflix representaron alrededor de un 32% y un 25% cada una. 

5. Recuperado de Informe de producción anual 2017
6. Datos comparados con la encuesta realizada por el mismo organismo en el 2013. 
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La visualización online a través de aplicaciones pagas o sitios gra-
tuitos de internet tiene un comportamiento bastante asociado a la edad: 
La encuesta develó que los que más consumen por ambas vías son los 
jóvenes (los adolescentes de 12 a 17 años son los principales consumi-
dores de YouTube). 

Sin duda la situación en los diferentes sectores es muy distinta, 
mientras el hábito de lectura disminuye, el hábito de consumo audiovi-
sual se mantiene y se completa, aunque no con tanta notoriedad, con las 
experiencias que los jóvenes y niños adquieren mediante las platafor-
mas promovidas por internet. En este complejo escenario, la literatura 
infantil encuentra un espacio en el texto audiovisual como medio de 
reescritura y adaptación para llegar al mismo público en edad escolar 
que se enfrenta a cada vez más estímulos audiovisuales. 

2.2 El Diablo como Personaje en el Cuento Popular de Argentina

“El cuento popular en la Argentina conserva, recrea y enriquece la 
herencia del cuento popular español y revive la tradición oral occidental, 
que asimiló elementos milenarios de la tradición oriental, pero adquirió 
características propias que la singularizan” enuncia Berta Elena Vidal 
de Battini para introducirnos en el primer tomo de Cuentos y Leyendas 
populares de la Argentina. A través de este y los demás libros que le 
prosiguen, la autora reúne las narraciones tradicionales argentinas que 
fue recogiendo de la fuente popular oral.

Para evitar la visible pérdida de memoria de los pueblos abiertos al 
progreso moderno, la autora registró las narraciones como conservación 
y aporte la investigación de la literatura popular. 
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En estos tomos, en los que se comprende los relatos desde el cono-
cimiento de la cultura general de cada pueblo, la investigadora presenta 
un total de 16 versiones diferentes sobre casos del diablo en el tomo 
VIII (p. 333), pero eso no es todo: En lugares lugares de la geografía 
argentina al diablo se lo conoce como el familiar, tal es así que la autora 
recauda 11 versiones diferentes con este nombre (p. 801). 

En las leyendas de La Salamanca, el Tío, el Huancar, el personaje del 
diablo también es protagonista. Siempre se lo asocia a fábricas, minas, 
ingenios, etc. como un personaje malvado, temible, que acecha a los 
trabajadores de los pueblos. Se lo reconoce bajo la forma de animales, 
como tigres, burros, caballos viejos, perros negros, que atacan salvaje-
mente de forma solitaria y en la oscuridad, aunque en las Salamancas 
y el Huancar, este personaje se reúne con las brujas y otros personajes 
descritos de forma terrible en fiestas salvajes. Así, el diablo siempre es 
controlador, negociante (en algunos cuentos el diablo hace tratos con 
las personas), castigador, en definitiva, el diablo juega un rol coerci-
tivo en los pueblos, se relaciona al temor, al poder y al control ¿Pero 
cómo se transmite este personaje a la literatura actual? En la literatura 
infantil este personaje ha ido adaptándose, como vimos en el capítulo 
de adaptación, para ir adquiriendo nuevos roles, más humanos incluso, 
como veremos en el cuento Rojo de Liliana Bodoc. 

2.3 Sucedió en Colores de Liliana Bodoc

Sucedió en colores es una antología de 5 relatos de Liliana Bodoc 
que tienen como eje principal los colores. Este libro se publicó en el 
2004 y fue recientemente reeditado por Alfaguara con ilustraciones de 
Pablo Bernasconi. 
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Contiene cinco relatos independientes unos de otros, pero tienen 
en común que cada uno representa un color: Rojo, blanco, amarillo, 
verde y negro. 

En el cuento que analizaremos, Rojo, el personaje principal es el 
Diablo, quien  encuentra el amor en el Mercado de las Rosas, cuando ve 
por primera vez Rubilda, la bella vendedora de manzanas. Tendrá que 
esforzarse para poder conquistar su amor pero en esa aventura recibirá 
la ayuda de su madrina y mentora. Sin embargo, en el desenlace del 
cuento, el diablo descubre que su enamorada esconde un enorme secreto.

El diablo se presenta como un ser humano a través de sus rasgos, 
aunque sus facciones físicas son más bien las de un demonio, sus senti-
mientos son reales, auténticos y bondadosos. En este cuento, descubrimos 
a un protagonista que solía ser temible en un ser que tiene sentimientos 
como cualquier persona: Ama, teme, desconfía, se desanima, etc.  Esto 
le trae problemas, por supuesto, pues el infierno ha comenzado a perder 
su calor porque el diablo ya casi no aparece por allí y se pasa el día 
en el Mercado de las Rosas. La función del personaje en la literatura 
actual, claramente, ha cambiado.

En una entrevista de Revista Planetario (Rojas, 2012), Liliana Bodoc 
contó que los cuentos que forman parte de esta antología provienen de 
unos versos de colores que le cantaba su padre cuando era niña: “él me 
los cantaba con una adivinanza, por ejemplo: “Cuando cae la nieve, la 
mansa gaviota no teje tricota de gruesa lana, ella toma leche dulce y 
calentita en una tacita de porcelana”, y yo adivinaba de qué color se 
trataba: ¡Blanco!”. Partiendo de esa actividad tan lúdica y familiar, 
Liliana tuvo la idea de hablar de un color sin nombrarlo y así surgió 
la antología. 
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2.4 PakaPaka

El canal PakaPaka surgió en el 2010 como televisión abierta, y 
desde entonces está dirigido a chicos de 2 a 10 años. Su programación 
incluye microprogramas, documentales y dibujos animados realizados 
en Argentina. Su propuesta como señal infantil es generar contenidos 
propios, de alta calidad, para educar y entretener a los niños. Por otra 
parte, incluye en sus mensajes a todas las culturas que se viven en el 
territorio argentino7.

Dentro de los microprogramas producidos por el canal encontramos 
a Cuentos para imaginar, conducido por la actriz Norma Aleandro, que 
tiene como objetivo presentar los cuentos argentinos que se incluyen 
como material de lectura en los colegios públicos. Este programa de 
10 minutos fue emitido durante el 2015 y explora el universo narrativo 
infantil mediante 13 en formato de ciclo de literatura infantil filmado 
en establecimientos educativos del país, como la Escuela Primaria Nº 
17 “Hipólito Yrigoyen”.

Este ciclo reúne los relatos de Horacio Quiroga, Ema Wolf, Silvina 
Ocampo y Liliana Bodoc, entre otros escritores argentinos y se emitió 
en dos horarios en el canal infantil del Ministerio de Educación (13.30 
y a las 20 hs) durante marzo del 2015. El ciclo buscó profundizar los 
vínculos entre la escuela, la familia, los libros y la televisión pues se 
inscribe en las acciones que la cartera educativa lleva adelante para 
promover el hábito de la lectura entre grandes y chicos. Actualmente 
se encuentra disponible en el canal de Youtube del canal y en la página 

7. Actualmente se emite a través de los canales 22.2 de la Televisión Digital Abierta; 
21 de Cablevisión, 23 de Telecentro, 303 de DirecTV y en cableoperadores de 
toda Argentina.
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web. Tomamos este programa como ejemplo de la producción argentina 
audiovisual y su apuesta por visibilizar la literatura infantil argentina.

3. Metodología

La reescritura de historias populares, clásicos literarios, leyendas, 
mitos en la literatura infantil es una forma de manifestación de la cir-
culación social de la literatura que se adapta a un nuevo lector modelo, 
un receptor específico, un contexto determinado y una intención ¿Qué 
sucede cuando además interviene el medio audiovisual?  

Para introducirnos en la relación entre la literatura infantil popular y 
al texto audiovisual como medio de retransmisión, es pertinente recurrir 
a autores como Gérard Genette, quien en Discurso del relato, ensayo 
de método (1989) aborda los conceptos que sirven de referencia para 
los estudios en narratología. Genette sostiene que el “texto narrativo” 
implica tres instancias: La historia, que hace referencia al conjunto 
de acontecimientos que se cuentan; el relato, es decir el discurso oral 
o escrito que los pone en palabras; y la narración, el hecho o acción 
verbal que convierte la historia en relato. Entonces, aunque la historia 
que se cuenta es la misma, el relato es otro, pues la narración realizada 
del ismo lo ha transformado.

El autor sostiene también que la narración es “el acto narrativo 
productor y, por extensión, el conjunto de la situación real o ficticia 
en la que se coloca” (Genette, 1989, p. 67). Se refiere de esta forma a 
las relaciones existentes entre el enunciado y la enunciación tal como 
se pueden leer en el relato: No son, por tanto, analizables más que en 
función de las huellas dejadas por el texto narrativo. 



143

En El discurso de los medios de comunicación (2003) Patrick 
Charaudeau propuso  un esquema que representa el conjunto del me-
canismo de producción y recepción de la máquina mediática, que nos 
permitirá analizar estos discursos. En este modelo entran en escena a 
cuatro sujetos: 

1. Un productor del acto de lenguaje: Este sujeto, Sujeto Co-
municante, está situado en un determinado ámbito de la 
práctica social que lo dota de un cierto estatuto y de ciertos 
roles en función de una determinada apuesta comunicacional, 
lugar en el que se construye su intencionalidad en función 
de las condiciones de producción del acto lingüístico que 
lo sobredeterminan. 

2. Un receptor del acto de lenguaje: Situado en el mismo ám-
bito de la práctica social, pero con un estatuto y con roles 
diferentes, el Sujeto Interpretante  se encuentra en el lugar 
de las condiciones de recepción del acto lingüístico. 

3. Seres del lenguaje: Entre los dos sujetos mencionados ante-
riormente, en el acto lingüístico mismo, en su configuración 
textual,  ponen en escena a un enunciador y a un destinatario, 
construidos por el acto de enunciación, que dota a estos su-
jetos de una identidad discursiva. Si el sujeto comunicante 
y el sujeto interpretante poseen una identidad social por la 
situación de comunicación, el enunciador y el destinatario 
se construyen como identidades discursivas gracias al acto 
de enunciación que el sujeto comunicante pone en escena.

Partiendo de la base del modelo de análisis de la enunciación 
mediática propuesto por Patrick Charaudeau, el objetivo que nos propo-
nemos es visualizar de qué forma la enunciación audiovisual de Cuentos 
para imaginar potencia e incentiva la lectura en niños y niñas. Reali-
zaremos un análisis lo más exhaustivo posible a partir del texto Rojo, 
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para describir los rasgos que lo caracterizan. Para hacerlo trataremos 
de identificar las características de los comportamientos “semióticos” 
en esta situación de intercambio o “contrato” entre PakaPaka y sus 
espectadores.

Finalmente tomaremos aportes de A. J. Greimas y su Modelo Ac-
tancial (1987) para comprender la morfología del relato en sí, conocer 
la articulación de sus distintos actantes (la forma de ser y estar en el 
texto) del relato. 

Para poder realizar el análisis de la pieza propiamente dicha, res-
ponderemos  a estas preguntas para descubrir cómo funciona en su 
conjunto como enunciado ¿Cómo es la primera aproximación al enun-
ciado? ¿Cuál es la historia, el relato y la narración? ¿Cómo se estructura 
el relato? ¿Cómo se construye el enunciador? ¿Cómo se construye al 
enunciatario? ¿Qué recursos emplea PakaPaka para mantener la aten-
ción de los espectadores? ¿De qué manera se interpela a los alumnos 
en el enunciado?

4. Resultados

4.1 Primeras Aproximaciones al Circuito Externo

No podemos ignorar, como lo considera Charaudeau, que PakaPaka 
es un medio y como tal no transmite lo que ocurre en la realidad social 
sino que impone lo que construye del espacio público (2002). Esto 
sucede con todos los medios de información, máquinas de informar. 
Por eso, aunque sea una obviedad, es importante destacar que como 
enunciado, es una construcción que emplea los recursos televisivos y 
muestra lo que diferentes actores audiovisuales han seleccionado como 



145

más adecuado o sorprendente para llegar al público espectador pero 
¿Qué garantiza que se correspondan los efectos que se esperan y los 
efectos que se producen? En el proceso de transacción que se produce 
entre un Sujeto hablante y el Sujeto hablante destinatario, “todo acto de 
lenguaje es un fenómeno de intercambio entre dos interlocutores”, que 
están presentes o no. En nuestro caso, el Sujeto hablante es PakaPaka 
y el Sujeto hablante destinatario son los niños y los adultos que los 
acompañan durante el almuerzo o la cena mientras ven el canal. 

Para que este intercambio se produzca intervienen universos de 
referencia que son los saberes que comparten ambos: En este caso, 
ambos saben lo que es un cuento y que lo que escucharán es algo 
fantástico, creado y narrado por alguien más, un escritor o escritora. 
Pero esto quedaría en nada sin la finalidad o motivación que tienen en 
común: Aprender y entretenerse. El canal pretende entonces llamar 
la atención y motivar a los niños a acercarse a la literatura, mientras 
que sus espectadores están allí para oír una historia que los divierta o 
cautive.  Esto quiere decir, en palabras de Charaudeau, que “cada uno 
de los interlocutores está comprometido en un proceso recíproco (pero 
no simétrico) de reconocimiento del otro”. 

El Sujeto comunicante, el que emite y produce el acto de lenguaje 
juega el rol de educador y de entretenedor, mientras que el Sujeto inter-
pretante, que recibe este enunciado, juega el rol de aprendiz y espectador 
atento, pues se dispone a ver el canal con fines lúdicos. De esta forma, 
el espectador legitima la emisión del programa que va ver y viceversa. 

Podemos observar a simple vista que el enunciado es pertinente, 
pues es apropiado al contexto en el que se emite (un canal con fines 
educativos) y a su finalidad, entretener a través de una práctica tan 
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antigua como la de contar cuentos y, a su vez, motivar a que niños que 
cumplen el rol de espectadores de la narración de Norma Aleandro, 
participen activamente al finalizar la narración.

Esto nos da una primera pauta de que nos encontramos en el ritual 
sociolingüístico similar a la práctica del “cuenta cuentos”, más es un 
microprograma pensado y diseñado en 10 minutos, a modo de mantener 
la atención de los niños y niñas que lo ven.

4.2 Historia, Relato y Narración

Hilando fino en las conceptualizaciones de Gennette que ya hemos 
desarrollado, llegados a este punto es menester distinguir la historia, 
del relato y la narración. Es importante que se realice este paso para no 
caer en confusiones pues el texto que estamos analizando tiene como 
protagonista a un cuento, que, en nuestro caso no es el relato. 

La historia es el cuento propiamente dicho, Rojo, en el que el Diablo 
se enamora de Rubilda; el relato, es el programa que estamos analizan-
do, la puesta en escena audiovisual en la que se incluye la historia; y la 
narración, es la acción verbal e interpretativa de Norma Aleandro, así 
como también las acciones audiovisuales que se realizan para escoger 
las imágenes y los sonidos que finalmente se verán en el relato.

4.3 Estructura del Relato

Siguiendo los aportes de A. J. Greimas sobre el Modelo Actancial, 
podríamos analizar los personajes del cuento (historia), que se narra 
en el relato:

• El destinador: La Madrina del Diablo, pues es quien da la 
receta al diablo para enamorar a Rubilda.
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• El Sujeto: El Diablo, a su vez también Destinatario, pues es 
quien se beneficiará principalmente si lo consigue. 

• El Ayudante: La madrina. 

• El Objeto: Enamorar a Rubilda.

• El Oponente: Aunque el Diablo no lo sabe hasta el final, la 
misma Rubilda es el oponente, pues tiene su propio objeto, 
enamorar al Diablo.

• Pero ¿Cómo es el Modelo Actancial del Relato en sí? 

• El destinador: Motivar a que los niños se acerquen a la lectura.

• El sujeto: Norma Aleandro, la actriz que contará el cuento.

• Destinatario: Son los alumnos que la están escuchando.

• El Objeto: Narrar el cuento Rojo y lograr que los alumnos 
se interesen y presten atención.

• Los ayudantes: Recursos que emplea la actriz para mantener 
la atención de los niños (Cambios de tono, mímica, etc.).

• El Oponente: Falta de atención en los alumnos o desinterés. 

De esta forma, antes de que se realice la acción principal (contar el 
cuento) encontramos una relación de Deseo por acercar a los alumnos 
a la literatura infantil, basada en una búsqueda más bien ideológica 
(colectiva) que responde al tipo de canal en el que se contextualiza 
la acción. La lucha que se genera entre los ayudantes y los oponentes 
pone en manifiesto un interés del Destinador por acercarse e incorporar 
un lenguaje que le sea atractivo al Destinatario. Luego de la acción 
principal, los destinatarios comunican sus aprendizajes al Destinador, 
demostrando así que el Sujeto alcanzó el Objeto deseado.  
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4.4 Construcción del Enunciado 

Si nos detenemos en la estructura material del texto, el enunciado 
comienza con la voz en off de Norma Aleandro para introducirnos al 
ciclo televisivo Cuentos para imaginar. Continúa con su presentación 
del cuento Rojo a los alumnos que de la escuela, quienes están sentados 
para escuchar la narración. Luego, la actriz procede a leer el cuento 
completo y finalmente, una vez terminada la lectura, algunos de los 
alumnos presentes cuentan frente a la cámara las características del diablo 
y sus partes favoritas del cuento. El eje temático de este enunciado gira 
en torno al cuento narrado, Rojo, donde el diablo se muestra como un 
personaje que deja de lado su vida terrorífica en el Infierno porque se 
ha enamorado de una vendedora de manzanas, Rubilda. 

El enunciado se desarrolla en un  espacio muy animado y realista, 
pues puede ser cualquier biblioteca o aula para niños y niñas, donde se 
observan muchos libros, y la decoración es muy colorida y está reali-
zada con materiales muy relacionados a la educación infantil: Figuras 
con papeles de colores, tiras de papel crepé, brillos, etc. Las figuras 
que cuelgan en el espacio están relacionadas al cuento que se narra.  Se 
muestra, además, a los niños en espacios comunes como pasillos y 
patios del colegio. 

Si nos detenemos a observar los recursos audiovisuales empleados, 
encontramos la música extradiegética, añadida al relato para remarcar 
y dar profundidad a partes del texto, y así acompañar el acto de la na-
rración. Los planos y movimientos de cámara que se emplean permiten 
observar toda la sala en detalles de forma dinámica, nos acercan al 
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material didáctico (el cuento), nos permite observar mejor la kinésica 
de la narradora y los alumnos durante la lectura/escucha del Rojo. 

Los textos dentro del enunciado se muestran como aperturas y 
clausuras (introducción y créditos).  Los zócalos intentan reforzar y 
recordar, cada 5 minutos, el nombre del cuento y de la autora, Liliana 
Bodoc, de modo tal que quienes hayan encontrado el programa a la 
mitad, o simplemente quieran adquirir el cuento, tengan la referencia 
bibliográfica.

Si nos detenemos a observar cómo es el tiempo del enunciado, es 
fácil notar que el que transcurre en el aula es diferente que se muestra 
en el programa. En este pasa más rápido o al menos es lo que logran 
con la edición de los contenidos tan dinámica. Se emplea un antes y 
después de la lectura del cuento, mediante inserts de los niños jugando, 
antes de la lectura, y breves comentarios que realizan al final. 

4.5 Construcción y Legitimación del Enunciador

Los planos que predominan en la construcción del enunciador son 
la cámara objetiva, planos medios, generales y detalle, movimientos de 
travelling. El movimiento es constante, genera dinamismo y equilibrio 
entre lo que se narra (en ocasiones en off) y los inserts que se incluyen 
en el enunciado (gestos de los alumnos ante la narración, elementos de 
la escenografía, planos detalles de la portada del cuento, etc).

Además de la introducción, en los que se hace hincapié en el nombre 
de la actriz reconocida que lee los cuentos, Norma Aleandro, y en el 
título que de por sí solo ya expresa el objetivo del programa (Cuentos 
para imaginar), se incluye un zócalo con los datos del libro, autora 
y nombre completo, que aparece en reiteradas ocasiones a modo de 
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recordatorio. Esto responde a una práctica común en la televisión pues 
los telespectadores podrían ver el programa desde la mitad y no sabrían 
de qué están hablando. Además está en función de ofrecer información 
a los adultos, educadores o familiares que puedan verse interesados o 
si los mismos niños les solicitan el cuento. En los créditos se coloca 
la bibliografía completa que incluye la editorial y la aclaración de que 
los libros que se leen en los programas pertenecen a las colecciones de 
libros para el aula distribuida en las escuelas del país por el ministerio 
de Educación de la Nación, lo que indica que el acceso a esta literatura 
debería ser gratuito.

El rol de Metaenunciador lo cumple Norma Aleandro, que si bien 
puede no ser tan reconocida por el público infantil, su carrera y renom-
bre en el cine argentino es indiscutible para los jóvenes y adultos. Se 
presenta a través de una voz en off que se repite como introducción en 
cada programa: “Cuando era chica, mi abuela Pepita (...) se sentaba y 
nos leía cuentos, historias y en ese momento comenzó mi amor por los 
cuentos”. En esta presentación adquiere implícitamente el rol de abuela 
de los niños, quién va a narrarle historias populares, pues está diciendo 
que ella ahora hará lo que tanto le gustaba de niña. Se presenta muy 
animada, se sienta en un sillón a más altura de los niños para que todos 
puedan escucharla y tomando un rol de dominación que se ve opaca-
do por su postura: Piernas cruzadas como los niños, posición que los 
iguala. Claramente hace uso de su talento actoral para contar el cuento 
a través de recursos como la exageración, los cambios de voz, de tonos 
de la voz, la pantomímica. También mira constantemente a los ojos a 
sus oyentes para hacerlos partícipes del cuento. 
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El enunciado es, en gran parte, delocutivo y está orientado a un 
“discurso citado”, pues las palabras que entran en juego existen en 
sí, pertenecen a un cuento, a un autor, a pesar de los cambios que se 
puedan hacer en la narración, pues son mínimos. La estrategia a la que 
acude el enunciador es educativa, pues el modelo “cuenta cuentos” es 
una práctica comúnmente asociada a la formación.

La música, enunciativamente, sirven para dar fuerza a la narración 
del metaenunciador, pues acompaña, enfatiza y sirve como captadora 
de atención en los momentos más dramáticos del relato. Cabe destacar 
que la música es muy folklórica, una característica típica de las rea-
lizaciones de PakaPaka que intentan revalorizar la cultura argentina.

4.6 Construcción del Enunciatario

Desde la palabra,  “Hoy les voy a leer en un cuento…” es el único 
momento en el que  se interpela directamente al enunciatario. En esa 
frase, el enunciador no sólo se refiere a los alumnos, personajes del 
enunciado, sino que interpela a los enunciatarios, espectadores del 
programa. El enunciatario, de esta forma, se constituye como un niño 
más, el enunciador intenta que se vean reflejados en estos personajes 
para que, a su vez, tomen el rol interpretativo del cuento. 

A partir de esta identificación directa entre el enunciatario y los perso-
najes, la cámara muestra a los niños son testigos protagonistas y resalta su 
parte emotiva mediante los planos detalles. Con este recurso audiovisual, 
se muestran sus expresiones a los diferentes actos del cuento, sobre todo 
a aquellos que hacen referencia a que el protagonista del cuento está 
“enamorado” y no es malo, o a los chistes. Así, el enunciatario podría 
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verse reflejado en los alumnos que se encuentran escuchando, y asimilaría 
a esta práctica como una posibilidad para su entretenimiento cotidiano.

Es importante mencionar que los alumnos que participan del enun-
ciado se convierten en metaenunciadores al finalizar el cuento, pues 
comentan sus opiniones sobre el cuento de frente a la cámara (primeros 
planos), aunque no haya una pregunta que preceda a sus respuestas, se 
nota claramente que responden a: ¿Cómo es el diablo? ¿De qué trata el 
cuento? ¿Cuál es tu parte favorita?

5. Conclusiones

La influencia que podemos leer en este enunciado es clara: Lo que 
intenta el capítulo analizado es que los niños se sientan atraídos por el 
cuento, conozcan información sobre su paratexto (título, portada, nombre 
de la autora) a través de recursos audiovisuales, como los zócalos que 
se reiteran o los planos detalles a la tapa del libro, y puedan interpretar 
la historia que se narra. A partir de este acto del lenguaje intentan ejer-
cer una influencia de carácter cultural y educativa, acercando a niños 
a un acto que en la cotidianidad puede ser muy común o no como es 
la lectura de cuentos. Pero también es una influencia para los adultos 
(padres, docentes, bibliotecarios, otros autores) pues brinda las herra-
mientas para acercar a los niños a la literatura y no a cualquiera: A la 
de autores argentinos que escriben y reescriben cuentos y leyendas que 
forman parte de la cultura popular del país. 

Además, este tipo de ciclos propician la circulación de conocimiento 
que se encuentra disponible en las bibliotecas de los colegios, funcionan 
como un espacio para referenciar a estas obras, proponer su lectura en 
el aula y en la casa. Siguiendo los datos analizados en las diferentes 
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encuestas realizadas en Argentina sobre los consumos culturales durante 
los años en los que se emitió el programa, podemos sostener que ante 
estos datos, el enunciado se ha puesto a disposición y retrasmitido a 
través de plataformas como Youtube, donde en la actualidad aún reciben 
visitas. Constituido como un documento de unos 14 minutos, el programa 
sigue cumpliendo aunque en condiciones diferentes y a enunciatiarios 
distintos, el rol para el que se a construido. 
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Ensino de Cinema no Contexto das Artes:  
O Caso MAWM

Renato Cirino1

A Vida Imita a Arte ou a Arte Imita a Vida

O projeto MAWM nasce da experiência de sala de aula durante o 
estágio do curso de Licenciatura em Artes Visuais no Colégio Estadu-
al da Polícia Militar de Goiás – Waldemar Mundim, em Goiânia, no 
segundo semestre de 2017. Ao considerar o currículo escolar para o 
Ensino Médio, sugeri ao professor tutor que ensinássemos realização 
cinema no contexto da disciplina de Artes Visuais. 

Havia dois interesses em jogo nesse momento. O primeiro, era 
subverter a lógica de que o cinema serve somente ao posto de suporte 
pedagógico para as disciplinas tradicionais, como pontua Martins (2017). 
O segundo, é que o cinema é tão autônomo quanto qualquer disciplina 
do currículo tradicional, principalmente as disciplinas na área de artes 
(dança, teatro, música etc). Pelo cinema, era possível compreender 
elementos necessários às demais matérias da escola como por exemplo, 

1. Mestre em Arte e Cultura Visual pela Universidade Federal de Goiás
 Doutorando em Arte e Cultura Visual e Técnico em Audiovisual da Universidade 

Federal de Goiás
 E-mail: renatocirino@gmail.com
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raciocínio lógico, estruturação do pensamento e desenvolvimento da 
escrita.

Tanto o professor tutor quanto a gestão da escola manifestaram 
o interesse na execução do projeto e me permitiram iniciá-lo. Para 
selecionar o público-alvo da disciplina de realização cinematográfica, 
disfarçada de Artes Visuais, consideramos o currículo escolar e a idade 
dos estudantes. Como era um projeto novo na escola, permitiram que 
fosse selecionado apenas um dos três anos do Ensino Médio. 

A orientação curricular das turmas de 1º ano estava fechada. As 
turmas de 3º estavam dedicadas para conteúdos voltados para o Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM) (Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira [INEP], 2017). Assim, as turmas 
2º ano do Ensino Médio foram escolhidas como teste nessa primeira 
iniciativa. Ao total eram sete turmas com aproximadamente 30 a 35 
alunos por sala.

O tempo disponível para ministrar a disciplina consistiu em 12 
aulas, o que correspondeu a uma aula por semana (para cada turma). 
O cronograma foi dividido da seguinte forma:  exposição/discussão 
técnica (4 aulas); criação dos grupos de realização (1 aula); criação e 
escolha das narrativas (1 aula); desenvolvimento do roteiro literário 
(2 aulas); realização cinematográfica (3 aulas); realização da MAWM 
(2017) (1 aula);

Uma conversa inicial com os estudantes revelou-me que, a grande 
maioria, já sabiam operar equipamentos com ferramentas audiovisuais. 
Os mais acessíveis eram os celulares/smartphones com programas para 
edição de vídeo, câmeras filmadoras e microfones acoplados ao aparato. 
Alguns estudantes possuíam habilidades mais aprimoradas incluindo 
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edição de vídeo em notebooks ou computadores desktops. Esses últimos 
se denominavam YouTubers2 e possuíam canais exclusivos para trans-
missão de áudio e vídeo no site YouTube (https://www.youtube.com/). 

Sendo assim, escolhi direcionar a maior parte da exposição teórica 
da disciplina para a área de roteiro, já que a técnica estava adiantada. 
Para isso, era necessário que eles conseguissem identificar que suas 
narrativas cotidianas eram ricas em experiências. Que era possível re-
tirar elementos de suas vivências para realizar suas narrativas fílmicas. 
Entretanto, essa intenção se tornou a primeira dificuldade em relação 
aos estudantes. Eles não conseguiam perceber que há elementos sufi-
cientes para a realização de um filme baseado em suas vidas. Além do 
preconceito em relação aos filmes brasileiros. “Filmes brasileiros são 
ruins”, afirmavam categoricamente3.

Para resolver o problema e mostrar a eles que não há fonte mais 
rica que a própria vida para inspirar a criação de filmes de ficção, eu 
compartilhei duas histórias pessoais em sala de aula. Uma sobre o meu 
primeiro beijo e a outra sobre um acidente em uma ocasião de desobe-
diência aos pais.  Para visualização da aula expositiva, relato parte da 
história sobre o beijo:

Eu fui uma criança muito tímida. Aos doze anos de idade eu não 
conseguia olhar nos olhos das pessoas com vergonha de encará-las, 

2. YouTuber é o termo que se usa para o usuário da rede de distribuição de conteúdo 
audiovisual do portal de vídeos YouTube. Esses usuários são caracterizados por 
manter uma constante periodicidade na disponibilização de conteúdo exclusivo 
realizado por eles. 

3. Essa é uma questão a ser trabalhada em outro texto. Muitos dos estudantes 
preferiam os filmes estrangeiros por acharem ter uma “qualidade” superior aos 
filmes brasileiros. De forma especulativa, os estudantes não percebiam que muitos 
enredos de filmes brasileiros estavam diretamente conectados às suas vidas. 
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então, quando andava pela rua, olhava sempre para o chão. Um certo 
dia, ao chegar de viagem ao prédio onde morava com a minha mãe, 
uma menina linda, nova moradora do condomínio, fitou os olhos 
em mim:

- Quero beijar na boca desse menino (disse enfaticamente a 
menina)!

Eu fiquei apavorado! É praticamente uma sentença de morte para 
uma pessoa tímida ser intimada dessa forma. Eu enrolei o máximo 
que pude até começarem a surgir os boatos entre meus amigos de 
que eu não sabia beijar. PRONTO! Outra afronta! É claro que eu 
não assumiria nunca que eu era boca virgem (bv na abreviação dos 
adolescentes para quem nunca beijou). E para provar que eu sabia 
sim beijar, comecei a praticar em laranjas, em espelhos, com o meu 
próprio braço e até em uma porta de vidro para que meus amigos 
pudessem ver do outro lado o movimento da boca.

Um certo dia, Letícia, a menina linda que queria me beijar, enviou 
uma intermediária (mais velha que a gente) para me convencer (ou 
seja, ela queria muito ficar comigo). A mediadora me encurralou 
na escada do meu bloco:

- Escuta aqui, Renato! A Letícia quer muito ficar com você! Por 
que você não a beija?
- A Juliana (a mediadora), sabe o que é (gaguejando), eu pensei 
bastante sobre o assunto. Eu cheguei a conclusão que esse negócio 
de beijar na boca pode atrapalhar os meus estudos! (que jogada 
de mestre a minha, pensei! Agora ninguém mais iria questionar 
o fato de não ter coragem de beijá-la)
- Para com isso, Renato (respondeu Juliana)! Essa coisa de atra-
palhar os estudos só serve para os adultos! Isso não acontece 
com criança!

Me despedi de Juliana, que incrédula foi direto para a casa de Letícia 
a fim de relatar a minha resposta. As duas conversaram e rapida-
mente Letícia correu ao meu encontro. Novamente encurralado ela 
me faz uma proposta:
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 - Renato, escute aqui! Eu quero muito ficar com você, então eu 
pensei em uma coisa para facilitar. Eu posso ficar com o Murilo 
e depois eu fico com você! O que você acha?

“Nossa! Que absurdo uma proposta dessas”, as pessoas poderiam 
pensar! Contudo, as mulheres estão anos luz à frente dos homens. 
Essa, na verdade, foi uma jogada genial de Letícia, explico. Na 
minha infância, os meninos tinham uma mania de só fazer alguma 
coisa se o outro amigo fizesse. - Vamos roubar manga? - Eu só vou 
se você for! - Vamos pular no rio? Eu só pulo se você pular! E assim 
para todas as questões que pudessem significar um desafio em nossa 
vida. Basicamente, ao convidar o Murilo para se juntar ao momento, 
ela diminuiu a pressão da timidez que eu sentia em estar sozinho.
 
Diante daquela proposta acabaram-se todas as minhas argumentações. 
Eu não sabia o que dizer e a minha verdade sobre saber beijar estava 
desaparecendo em alta velocidade. A minha virilidade e masculi-
nidade (por mais que eu não soubesse o que fosse masculinidade) 
estavam em jogo. Foi aí que respirei profundamente e disse: - Então 
tá! Desse jeito tá bom! Combinamos a data e ambos retornamos 
para nossas residências.
 
Eu não faltei ao compromisso. Todos os meus amigos estavam pre-
sentes, incluindo o Murilo que também estava ansioso. Para uma festa 
de aniversário só faltavam os docinhos, salgadinhos e refrigerante. 
Uma roda de aproximadamente 15 meninos se formou ao redor da 
gente. Letícia se aproximou e em bom tom fez uma exigência:
 
- Eu vou te beijar primeiro e depois beijo o Murilo! (eu ainda 
não havia percebido o quão astuta Letícia foi)

Não pude recusar. Seria a minha pena de morte se eu não encarasse 
o momento. Eu simplesmente balancei a cabeça afirmando que 
estava tudo bem, quando na verdade eu estava morrendo de medo. 
Disfarcei o suor escorrendo pela testa. Eu retirei do rosto os óculos 
de lentes grossas. Entreguei ao meu amigo, pois não sabia se eles 
iriam se quebrar quando nos beijássemos. Na verdade, eu não sabia 
o que iria acontecer. Eu olhei em volta e os meninos balançavam os 
braços como se estivessem em um ringue de luta. Andei em passos 
pequeninos em direção à Letícia.
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Eu não percebi quando Letícia me deu o abraço da jiboia! Ela me 
envolveu em seus braços e me deu um beijo certeiro! 

- Meu deus do céu! Que coisa maravilhosa (pensei)! 

Um calor subiu de baixo para cima. Eu não sabia se respirava ou não 
respirava! As pernas ficaram moles e eu não sabia o que fazer com os 
braços! Foram três minutos de primeiro beijo! TRÊS MINUTOS! A 
minha mente se afastou do barulho e da algazarra que nos cercava. 
Lentamente nos afastamos e ainda arfante, perguntei ingenuamente:

- Você vai beijar o Murilo agora?
- Não! Vou te beijar de novo! (me envolveu mais uma vez em 
seus braços)

Letícia foi o primeiro amor da minha vida nos auge de meus doze 
anos! Dizem que Murilo até hoje espera pela oportunidade de ser 
beijado por aquela menina linda de cabelos amarelos.

Ao final da exposição dessa história, eu sempre indagava os estu-
dantes: “quem nunca aqui viveu uma história de amor? Quem nunca 
se apaixonou? Quem nunca sofreu? Talvez vocês não saibam o que é 
isso, pois espero que nesta sala ninguém tenha beijado ainda!”. O amor, 
a paixão e o beijo são elementos dos quais a maioria dos estudantes 
vivenciaram de formas singulares. 

No filme Adaptação (Jonze, 2003), o personagem Charlie Kaufman, 
um roteirista de cinema com bloqueio criativo, durante uma palestra 
sobre como escrever roteiro para cinema pergunta ao palestrante:

E se um escritor tentar criar uma história onde não acontece muita 
coisa, onde as pessoas não mudam e não tenham epifanias? Eles 
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lutam, se frustram e nada se resolve. Assim como no mundo real… 
(Kaufman & Kaufman, 2000, p. 88)4 

O personagem Robert Mckee, especialista em escrita de roteiros 
para cinema e que na verdade é uma pessoa real, assim como Kaufman, 
responde enfático:

… O mundo real? A merda do mundo real? Primeiro, se você es-
crever um roteiro sem conflitos ou crise, você matará seu público 
de tédio. Segundo: nada acontece no mundo? Você ficou louco? 
As pessoas são assassinadas todos os dias! Há genocídios, guerras 
e corrupção! Todo santo dia, alguém no mundo sacrifica sua vida 
para salvar a vida de outra pessoa! Todo santo dia alguém toma uma 
decisão consciente de destruir outra pessoa! As pessoas encontram 
o amor e o perdem, pelo o amor de Deus! Uma criança observa sua 
mãe ser espancada até a morte nos degraus de uma igreja! Alguém 
passa fome! Outro trai seu melhor amigo por uma mulher! Se você 
não consegue ver essas coisas na vida, então, meu amigo, você não 
sabe nada sobre ela! Então por que eu perderia duas horas preciosas 
da minha vida para assistir ao seu filme? Não vejo utilidade nisso! 
Não vejo a menor utilidade nisso! (2000, p. 89)

A intenção era fortalecer o viés que a vida é o ponto principal dos 
enredos cinematográficos. Para fechar o raciocínio, eu exibia ao fim das 
aulas o filme Fakeomb (Santos, 2004) realizado com parcos recursos 
técnicos e financeiros. A narrativa foi protagonizada por mim como exer-
cício da disciplina de Produção Audiovisual do curso de Comunicação 
Social da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia (FACOMB) 
da Universidade Federal de Goiás (UFG). O filme (Figura 1) relata o 
cotidiano de um estudante em uma faculdade pública dos “sonhos”.

4. Tradução livre do roteiro.



162

Figura 1. cena do filme Fakeomb em que o protagonista narra sobre os benefícios de 
uma universidade pública. Captura de tela (Santos, 2004).

Ao apresentar uma narrativa cinematográfica possibilitada por uma 
experiência pessoal e tão próxima de suas realidades, os estudantes con-
seguiam conceber a possibilidade em materializar na condição fílmica 
as narrativas de seus respectivos cotidianos. A partir dessa condição, 
o conteúdo das aulas foi direcionado para as questões conceituais e 
técnicas do roteiro cinematográfico.

Figura 2. Estabelecimento de conceitos e técnicas para a escrita de roteiros 
cinematográficos durante uma aula expositiva no projeto MAWM.
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O primeiro passo foi identificar gêneros cinematográficos (Figura 2) 
e buscar referências de filmes assistidos por eles. Essas referências ser-
viram como gatilho para elaborar possíveis ideias a serem trabalhadas. 
Uma vez escolhidas, explicitamos as formas de transformar essas ideias 
e experiências em tema, storyline, sinopse e no roteiro propriamente 
dito. Iniciamos as divisões de grupo de trabalho e criamos as regras 
(Figura 3) para o exercício de realização cinematográfica.

Figura 3. Divisão textual do roteiro literário e condições dos grupos para o trabalho 
coletivo.

A etapa final desenvolvida com as turmas consistiu na modelação 
de ideias abstratas em texto e consequentemente em imagem, um tex-
to-imagem. Para trazer exemplos que pudessem fazer com que eles 
visualizassem essa relação e criar coerência tanto em texto quanto em 
imagem, eu usei a estratégia do Sistema CDS discutido pelo professor 
José Ribeiro (Cirino, 2017) no contexto de narrativas cinematográficas. 

O sistema consiste na sistematização de três ações voltadas para a 
criação de atos, planos e discursos. A sigla CDS é oriunda das articula-
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ções entre Contextualizar, Descrever e Sublinhar e pode ser utilizada 
para a criação de texto, som e imagem. Eu usei metáforas e exemplos 
do dia-a-dia para que os estudantes pudessem compreender e aplicar 
o conceito. 

A ação de contextualizar é explicada a partir do interesse em localizar 
o espectador e indicar onde se passa a história e quem está envolvido 
nela. Assim, apresentamos os cenários e personagens e indicamos o 
que pode acontecer na história. Inicialmente pode ser concebida por 
imagens de planos abertos/gerais.

A ação de descrever é o elemento do sistema CDS que conecta a 
contextualização com os momentos sublinhados. A partir de planos 
médios, ou seja, mais fechados que os planos de contextualização, 
pode ser usada para indicar elementos essenciais para a compreensão 
de eventos focais e explicar determinadas ações e/ou comportamentos. 
Essas explicações geralmente conectam os trechos da história. 

A ação de sublinhar é usada para detalhar e realçar elementos da 
narrativa. Ela pode resolver questões que surjam durante a contextu-
alização e descrição. A ênfase em determinados contextos é também 
uma forma de sustentar e indicar quais são os discursos presentes na 
narrativa. Os planos relacionados à ação de sublinhar são os planos 
detalhados ou fechados.

O uso do sistema CDS para articular a criatividade e imaginação 
na criação de roteiros bem como estruturá-los de forma que consigam 
traduzir o pensamento em texto-imagem proporcionou o desenvolvi-
mento de 19 roteiros entre ficção e animação. Em sua grande maioria 
os roteiros não passaram de uma página, entretanto, todos trouxeram 
as características básicas para coesão e coerência de uma narrativa. 
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O roteiro do filme Chapeuzinho Vermelho (Figura 4), ganhador do 
prêmio de segundo lugar na I MAWM, é o resultado do uso do sistema 
CDS. Os planos do filme se alternam entre localizar o espectador do 
local onde a ação acontece (na escola, na porta e no parque) e quem 
está nela (alunos da escola) para descrever situações que conectam os 
planos (diálogo dos personagens) e finaliza em sublinhar os elementos 
prioritários na narrativa (óculos moderno, detalhes dos personagens 
como o Lobo Mau e a Vovozinha).

Figura 4. Roteiro do filme Chapeuzinho Vermelho participante e vencedor do 2º lugar 
de melhor filme na I Mostra Audiovisual do CPMG Waldemar Mundim.
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A partir dos roteiros, os filmes foram executados e organizados na 
terceira e última etapa do projeto MAWM. A etapa consistiu na exibição 
e avaliação dos filmes no bojo da realização cinematográfica escolar 
e que atendessem aos critérios de criatividade, relevância e coerência.

Uma Câmera na Mawm e um Projeto Audiovisual na Escola

Figura 5. Cartaz da I Mostra Audiovisual do CEPMG Waldemar Mundim. (Ana 
Azevedo, ilustradora)

A Mostra Audiovisual do CEPMG Waldemar Mundim (MAWM) 
(Figura 5) consistiu na exibição de filmes curtas-metragens realizados 
por estudantes como atividade final no contexto da disciplina de Artes 
Visuais do Ensino Médio. A premissa principal da MAWM foi materia-
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lizar e compartilhar histórias de vida, os olhares plurais e diversificados, 
de dentro e para fora da escola, potencializadas por meio de narrativas 
(Aristóteles, 2015) cinematográficas.

Destarte, o projeto priorizou a utilização do cinema enquanto método 
para potencializar a condição do estudante enquanto agente capaz de 
promover e realizar ações em qualquer âmbito. Os objetivos secundá-
rios consistiram em possibilitar um espaço de compartilhamento de 
narrativas cotidianas entre os estudantes; exercitar a prática de escrita 
voltada para a criação de roteiros (e contribuir com a produção de tex-
to para outras disciplinas); capacitar os estudantes para o processo de 
realização cinematográfica; e por fim, promover a interação da escola 
com a comunidade.

Entretanto, falar sobre um projeto que utiliza o cinema enquanto 
vetor de transformação em uma comunidade escolar requer atenção 
para dois elementos, a saber: o ambiente e o currículo.

O currículo escolar de Goiás para o Ensino Médio (Secretaria de 
Estado da Educação de Goiás, 2017) orienta o professor no desenvolvi-
mento de atividades que permitam a autonomia dos estudantes. O projeto 
é baseado na premissa de que o cinema possui todas os requisitos, além 
de ser um viés legítimo, para a estruturação de vivências individuais e 
grupais no âmbito da escola. 

Os métodos que constituem o processo de realização cinemato-
gráfica, a saber, pré-produção, produção e pós-produção, auxiliam os 
estudantes a trabalharem de forma colaborativa ao mesmo tempo em 
que possam compreender o papel de suas respectivas individualidades 
na experiência cinematográfica. 
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Neste contexto, o exercício de materializar narrativas singulares e 
coletivas na condição de realização cinematográfica, auxilia os estu-
dantes em todos os processos que envolvam organização, disciplina, 
colaboração, coletividade e criatividade. Tais elementos são fundamentais 
para o desenvolvimento das atividades escolares, independentemente 
das disciplinas cursadas na escola.

Este projeto possui uma característica quanti-qualitativa, pois 
avalia não somente questões quantitativas, como quantidade de traba-
lhos e tempo dedicado, mas avalia questões qualitativas relacionadas 
à dedicação, comportamento individual e de grupo e capacidade de 
realização.

Assim, utilizamos o contexto da disciplina de Artes Visuais para 
trabalhar com o método de exposição e discussão coletiva sobre os con-
teúdos técnicos, considerando sempre, a experiência que os estudantes 
possuem com os aparatos tecnológicos da informação e comunicação.

As questões relacionadas às narrativas cotidianas, foram trabalhadas 
em aspecto de grupo focal e relatos reflexivos, que consistem em colo-
car os estudantes enquanto protagonistas de suas próprias narrativas. 
Dessa forma, eles podem conduzir as técnicas sob a narrativa a ser 
materializada dentro e fora da escola.

O ambiente escolar é constituído por múltiplas narrativas cotidianas 
(Martins, 2014) que são construídas em coletivo e compõem a vivência 
de toda a comunidade. Essas histórias plurais, as dos estudantes, as dos 
docentes, as dos trabalhadores, não se limitam aos muros rachados e 
chapiscados, pois elas transbordam pelas frestas e rebatem em todos os 
espaços de convivência desses sujeitos sociais (Martins, 2015a).
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Essas histórias e seus recortes espaço-temporais constituem visuali-
dades (Hernández, 2011) que, na maioria das vezes, não são represen-
tadas nas telas de alta definição dos cinemas urbanos (Martins, 2013). 
Destarte, a oportunidade de pensar o cinema, no contexto da matriz 
curricular e de formação de indivíduos, enquanto disciplina possível 
para potencializar as narrativas dos estudantes. Nesse ínterim, a opor-
tunidade de desenvolver ludicamente as habilidades cognitivas, sociais 
e afetivas dos sujeitos. 

O uso das Tecnologias de informação e comunicação (TICs) (Cirino, 
2013) no contexto escolar, especificamente os smartphones e tablets, 
mesmo que seja discriminado e relegado ao cenário underground da 
sala de aula, é amplamente difundido entre os estudantes. O que parece 
distanciar os alunos dos conteúdos de disciplinas tradicionais, a atenção 
com os dispositivos, é fundamental para pensar e realizar cinema. Nesse 
caso, a tecnologia se torna uma aliada no que determina o currículo 
quando estabelece que há a necessidade de desenvolver a autonomia 
dos estudantes.

Dessa forma, a MAWM foi uma tentativa de revelar aos estudantes 
que eles são agentes de suas próprias histórias e das mudanças que eles 
desejam no mundo. São sujeitos sociais capazes de afetar e serem afetados 
por meio de narrativas singulares, coletivas e colaborativas (Martins, 
2011). Foi uma oportunidade para transpor os limites da escola onde se 
formam novos espaços de convivência e manifestação de experiências.

E finalmente, brincando com a célebre frase de Glauber Rocha, 
universos inteiros se transformam quando estamos com “uma câmera 
na MAWM e uma ideia na cabeça”. 
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Da Prática para a Teoria

A vida é permeada por eventos que estruturam e dão existência 
às narrativas cotidianas. São histórias, contos, causos, ou ações que 
nos afetam e se fixam no imaginário individual ou coletivo. Para José 
Ribeiro, antropólogo português, necessitamos criar elementos ficcio-
nais para dar “coerência aos acontecimentos que ocorrem ao acaso em 
nosso dia-a-dia” (Cirino, 2017) seja nos eventos mais simples como ir 
ao parque de diversões (onde pode ser possível encontrar uma paixão) 
aos mais complexos como pesquisas acadêmicas que envolvem imersão 
em terrenos inexplorados (e se deparar com espécie não registrada nos 
diários científicos). 

Entretanto, para além dos atos que constituem os nossos modos 
de ver (Martins, 2015b) e sermos vistos, reside o desejo que opera 
no sentido de compartilhar as experiências que nos constituem. Tais 
experiências são formadas por uma trama cultural entrelaçada em um 
recorte espaço-temporal específico, resultando assim em uma malha 
social complexa. Ou seja, a forma como vemos o mundo e como o 
mundo nos vê, depende de onde estamos, com quem compartilhamos 
e em qual período vivemos.

O pensamento sobre esse “desejo em compartilhar” poderia ser 
especulativo. Contudo, esta é uma questão trabalhada de forma in-
cessante nos campos das ciências humanas. Várias ferramentas são 
utilizadas para os registros em trabalhos de campo e análise de dados. 
As possibilidades vão desde anotações em que se prevalecem o texto 
(diários de campo [Cirino, 2017]), ao áudio (gravações sonoras [Sense 
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and Sound, https://senseandsound.org/]), e por fim a imagem (registros 
fotográficos e cinematográficos [Ribeiro, 2007]).

O foco é concentrado na imagem por uma questão histórica. Co-
nhecidas por pinturas rupestres (Figura 6), são alguns dos primeiros 
meios pelos quais se há registro de narrativas e dos cotidianos de uma 
sociedade pré-histórica. São traços estáticos e representações possibi-
litadas pela mistura de ervas e minerais corantes (Nascimento, Giraldi, 
& Duete, 2013) e que revelavam o modo pelo qual o homem enxergava 
seu lugar na natureza e nos espaços que habitava.

Figura 6. Pinturas rupestres com 11 mil anos registradas na Serra das Araras em 
Serranópolis/GO, Brasil
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Sendo assim, optar pela imagem é também dar enfoque ao “olhar”, 
pois a “aprendizagem ou a percepção de uma cultura, longínqua ou pró-
xima, do outro ou a nossa própria cultura, pressupõe, pois, uma atividade 
de atenção que mobiliza a sensibilidade do etnólogo, particularmente a 
vista e mais precisamente o olhar” (Ribeiro & Bairon, 2007). 

Um outro exemplo sobre esses modos de ver, seria a trajetória das 
sociedades baseadas em culturas escravocratas. No Brasil, esse posi-
cionamento predatório que explora o trabalho do outro, foi amparado 
por lei e era considerado um direito para àqueles que detinham o poder 
econômico. Assim, o

...latifúndio escravocrata, monocultor e esterilizador da diversidade 
social (ou divisão social do trabalho, em termos mais modernos) 
estava, portanto, intrinsecamente vinculado ao poder privado dos 
senhores de terras. A servidão do trabalho escravo era sem dúvida 
um lastro fundamental para esse poderio. (Sales, 1994)

Ao longo do tempo, e com certa influência do imperialismo eco-
nômico, a forma de conceber a exploração do trabalho e a visão sobre 
escravidão foi modificada (Sales, 1992) o que alterou também a forma 
de ver o mundo e as relações sociais nele estabelecidas. Em paralelo, 
essas alterações nas estruturas sociais brasileiras foram compartilhadas 
por meio de registros imagéticos predominados pela pintura.

O professor e pintor francês, Jean-Baptiste Debret (1827), funda-
dor da Academia de Artes e Ofício – que mais tarde se transformou 
na Academia Imperial de Belas Artes – , foi um dos artistas pautados 
pelos cenários sociais brasileiros. Suas obras frequentemente registra-
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ram cenas do cotidiano onde é evidenciado o sistema socioeconômico 
brasileiro (Figura 7).

Figura 7. Um jantar brasileiro, 1827. Obra em aquarela sobre papel. Medidas: 15,9 
x 21,9 cm. (Ficheiro:A Brazilian family in Rio de Janeiro by Jean-Baptiste Debret 
1839.jpg, s.d.).

Debret atuou no Brasil como um artista etnógrafo recorrendo “indi-
retamente aos princípios básicos da tradição observador-participante” 
(Foster, 2001, p. 169) típicos da antropologia. A sua posição privilegiada 
possibilitou a criação de narrativas que pretensiosamente adquiriram 
o artifício de verdade, pois a habilidade de registrar a realidade era 
tarefa exclusiva dos talentosos.

A ideia de exclusividade preconizada pelo artifício do talento se 
modifica a partir de novas diretrizes mercadológicas. A habilidade em 
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múltiplos ofícios, como o de registar a realidade, passa a ser um produto 
disponível à quem possa adquirir. Inicialmente, essa possibilidade fica 
a cargo dos aparatos fotográficos. Mesmo com maior agilidade e com 
o resultado do produto em menor tempo (a foto para a fotografia e o 
quadro para a pintura), esses equipamentos eram complexos e onerosos.

Contudo, a medida em que as tecnologias das imagens evoluem, a 
câmera fotográfica, a caixa-preta da qual fala o filósofo Flusser (2011), 
opera com maior autonomia. Ao usuário, àquele que possui o equipa-
mento, é relegada a função de apertar o botão que dispara o obturador 
fotográfico. Dessa forma, o sujeito obtém o produto, a foto, sem se dar 
conta dos mecanismos físicos e químicos no interior dos aparatos. O 
produto ganha relevância em detrimento do processo. 

Essas premissas tecnológicas da imagem, em consonância com a 
atmosfera de novidade embasada pela evolução industrial, chegaram ao 
seu limiar quando no século XIX foi inaugurado o registro da realidade 
por meio de imagens em movimento. Tal ação ficou conhecida como 
cinema e se aloja no imaginário coletivo com a cena de um minuto do 
filme L ́arrivée d ́un train à la Ciotat, 1897, de Louis Lumière (Carmona, 
2016, p. 202). Segundo Alice Fátima Martins,

Não por acaso, ele foi instaurado no auge da efervescência da socie-
dade industrial, integrando o que se costumou chamar de indústria 
cultural, expressão cunhada, inicialmente, no contexto das discus-
sões propostas pelos pensadores da Escola de Frankfurt. [...] essa 
indústria, ultraligeira, produz uma mercadoria intangível, destinada 
ao consumo psíquico, do comportamento, e obedece à reprodução 
de certos padrões, para assegurar sua aceitação pelo público. No 
entanto, ao mesmo tempo, seus produtos precisam apresentar novi-
dades capazes de manter a motivação de consumidores susceptíveis 
de se entediarem com o já conhecido. (Martins, 2011)
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No raciocínio protagonizado por Martins (2011), a questão do consu-
mo é evidenciada. A autora conecta os anseios narcísicos do homem, ao 
ver duplicada a sua própria natureza em uma tela plana bidimensional, 
com a perspicácia de uma indústria interessada nos fatores subjetivos 
de clientes em potencial. Sobre a possibilidade técnica de simular o 
real, Carmona (2016) afirma que 

...quando as essas imagens (os frames que compõem os filmes) são 
exibidas rapidamente em sequência, o espectador tem a ilusão de 
que há movimento. O espectador não é capaz de perceber a oscilação 
entre os quadros. A ilusão do cinema é possível por duas limitações 
em nosso sistema visual. Primeira, a retina é incapaz de se ajustar 
rapidamente à mudança de intensidades de luz. Segunda, o fenômeno 
que possibilita um aparente movimento ocorre quando o olho vê 
uma sequência de exibição como se fosse um único movimento. 
Assim, mesmo que a película fílmica seja composta de imagens 
fotográficas individuais, quando projetada em uma determinada 
velocidade, elas produzem a ilusão de imagens em movimento. Isso 
significa que o cinema se apresenta como um conjunto complexo em 
termos de interpretação e compreensão do que uma simples imagem 
fotográfica.5 (Carmona, 2016, p. 203)

Portanto, o produto à venda não é palpável. Entretanto, oferece ao 
seu público a eternidade por meio de uma sequência de quadros estáticos 
que simulam os movimentos típicos da vida. 

Nesse contexto, o cinema – a considerar o ato de realizar e consumir 
narrativas fílmicas – é um produto que atende aos anseios da burguesia. 
Não que a exclusividade das narrativas fosse determinada pela condição 
social, afinal todos temos vivências, mas que os meios para se contar 
tais histórias eram. Em um aspecto geral, os meios – os equipamentos 

5. Tradução livre.
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para realização e projeção cinematográficas – sempre estarão conectados 
ao interesse do mercado bem como os produtos possibilitados por eles. 

Assim, pode-se ter uma ideia do terreno onde se configura o conceito 
dos múltiplos modos de ver e como eles são influenciados e constituídos. 
Esses olhares que, podem ou não atender ao status quo, legitimando 
e deslegitimando narrativas. Diante desse cenário, que é passível de 
ser (constantemente) questionado, qual seria o ambiente onde a 
premissa da dúvida é obrigatória? Em qual lugar o questionamento 
seria a palavra de ordem? 

É no processo de encarar e viver essa complexidade que nos interessa 
o papel da Escola. Essa “Escola” com “E” maiúsculo, instituição-arena 
dos conflitos denunciados por Paulo Freire (Freire, 2013). Um espaço 
onde educadores e educandos estabelecem relações de natureza “fun-
damentalmente narradoras, dissertadoras” (2013, p. 79). Porém, há uma 
advertência. Nessa concepção bancária da educação (2013, p. 79), o 
autor define a rigidez dos papéis hierárquicos onde a posição de quem 
narra é sempre do educador e de quem ouve é do educando. 

A existência de esforços para eliminar a ideia de um sistema bancário 
nas relações da comunidade escolar e dos currículos escolares revela 
que ainda há muito a ser superado. Planos e metas governamentais, 
como o Plano Nacional de Educação (Projeto de Lei n. 8.035, 2010) 
que prevê a autonomia dos estudantes com “o acesso à rede mundial 
de computadores em banda larga de alta velocidade” (2011, p. 27) não 
dão conta das realidades escolares. 

O trabalho de campo em uma escola pública do Estado de Goiás 
durante a pesquisa de mestrado revelou-me que para além da promo-
ção dos números e estatísticas governamentais sobre a maquinaria e as 
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condições das escolas, algo estava fora do lugar. Ao adentrar na escola, 
como um agente externo ao cotidiano da mesma, deparei-me com vários

...equipamentos de informática - computadores, monitores, acessó-
rios, roteadores -, em excelentes condições de uso, estavam todos 
encaixotados. A instituição não tinha autonomia para montar e uti-
lizar tais equipamentos. Essa função de montar a maquinaria, é de 
um órgão do Estado de Goiás que, segundo o corpo administrativo 
da escola, não consegue atender às demandas de forma satisfatória. 
(Cirino, 2013, p. 127)

Basicamente, quando as escolas possuem equipamentos, há empe-
cilhos para utilizá-los. Os projetores multimídias, as telas de projeção e 
os computadores da escola estão disponíveis somente aos aptos a narrar. 

Na condição não-dialogal entre professores e estudantes é formulada 
uma visão sobre o cinema na escola, ou talvez de forma mais apropriada, 
o filme na escola. Com raras exceções a projetos gestados por sujeitos 
de fora da comunidade escolar, o cinema é utilizado na perspectiva de 
oferecer suporte pedagógico às disciplinas tradicionais da instituição. 
Com anos de experiência no ensino básico, Martins relata que 

...uma das grandes dificuldades relatadas recorrentemente no to-
cante à inserção das narrativas fílmicas no quotidiano escolar está 
na incompatibilidade dos tempos de aula e da duração dos filmes. 
Quando professores e gestores dispõem-se a buscar alguma solução 
para este impasse, tratam, na maioria das vezes, de condicionar os 
conteúdos das histórias contadas pelo filme aos conteúdos ensinados 
nas aulas, restringindo e sujeitando natureza do cinema a demandas 
específicas da instituição escolar. (2017, p. 15)

Destarte, a potência do cinema fica relegada quase que exclusiva-
mente ao seu produto. O processo, tão importante quanto, passa ao 
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largo do cotidiano escolar e dos sujeitos da comunidade. Ao conceber 
o cinema enquanto uma disciplina em si, como qualquer divisão do 
ensino de artes (música, artes visuais, teatro etc), surge a necessidade 
de se criar um projeto onde

ressalta-se a possibilidade de se sistematizarem espaços, dentro e 
fora da instituição escolar de educação formal, nos quais crianças 
e adultos possam, além de verem filmes, compartilhar seus relatos 
sobre tal experiência, sem direcionamentos específicos prévios. 
Assim seria possível abrir essa experiência a aprendizagens diver-
sificadas, ampliando repertórios, interpretações possíveis, criticas e 
sensíveis, numa rede de compartilhamentos da qual tomam parte as 
compreensões sobre os encontros entre si e o outro, sobre o estar no 
mundo e sobre como seja o mundo de que se toma parte. (2017, p. 15)

E como exercício de alteridade, no contexto de um estágio em 
licenciatura em artes visuais, surge um projeto que articula cinema, 
filmes, escola e histórias de vida. A Mostra Audiovisual do CEPMG 
Waldermar Mundim (MAWM) (Cirino & Silva, 2017) foi espaço de 
subversão do cinema na escola. 

Conclusão

Apesar da dificuldade em realizar atividades relacionadas ao cinema 
em uma escola pública, devido à parca condição estrutural da instituição, 
as narrativas materializadas na condição de produtos cinematográficos 
superaram as expectativas. 

O projeto, desde o desenvolvimento inicial, contou com a colabo-
ração e o incentivo da gestão da escola, que enxerga no cinema e nos 
estudantes, uma forma eficiente para demostrar a autonomia e capaci-
dade intelectual daqueles que fazem parte do cotidiano escolar. Assim 
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como as disciplinas de artes visuais e música, o cinema possui todas as 
condições de ser elencado enquanto matriz curricular para aquisição de 
competências e desenvolvimento cognitivo.

As discussões que surgiram durante as aulas e que se seguiram até 
a execução final do projeto na realização da MAWM foram fundamen-
tais para mostrar aos estudantes que eles são capazes de realizações, 
independente da área de interesse. 

O resultado final é a exposição dos trabalhos realizados ao longo do 
semestre, compartilhando o aprendizado e as experiências com toda a 
comunidade escolar e familiar. Essa condição possibilita uma interação 
entre escola, comunidade e sociedade. 

Apesar de existir uma forte expectativa de adesão dos estudantes 
ao projeto, a realidade em sala de aula trouxe outro aspecto importante 
a ser considerado, a resistência. Os estudantes criam dificuldades ou 
não há interesse em realizar atividades que aconteçam fora do tempo 
e espaço escolar. As condições são variadas e compreendem desde a 
alunos que trabalham no período não-escolar aos que preferem consumir 
narrativas pré-elaboradas no conforto de seus lares.

Outros fatores que dificultam pensar cinema na escola são a disputa 
e as imposições feitas pelas narrativas cinematográficas hegemônicas. 
Inevitavelmente é estabelecido um “padrão estético” que determinar a 
qualidade de uma narrativa para além das questões técnicas. As narra-
tivas cotidianas passam de singulares para uma história que não merece 
ser compartilhada. Destarte, há uma vergonha por parte dos estudantes 
em expor o resultado de seus esforços.

Assim percebi que, enquanto professor de Artes Visuais, a ação de 
compartilhar as minhas próprias narrativas cotidianas com os estudantes, 
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criava um espaço para reflexão de suas próprias narrativas. Conexões 
passaram a surgir, afetando-os de forma singular, distanciando, mesmo 
que aos poucos, das amarras da influência das narrativas hegemônicas 
e suas normativas inatingíveis.
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Videojuegos y Ciencia. Un Análisis sobre el 
Trabajo de Nicky Case

Hernando Gomez Salinas1

Desde que la humanidad ha asentado registro sobre sus actividades, 
el juego fue una actividad presente en todos los seres humanos. Los 
antropólogos han estudiado durante el último siglo numerosos casos 
donde los humanos se encontraron vinculados a actividades lúdicas. 
Las evidencias en pinturas rupestres, el legado romano y ateniense, el 
medioevo y la irrupción del capitalismo tras las revoluciones indus-
triales han dejado evidencia que se ponen de manifiesto en estudios 
culturales. Estos estudios han permitido considerar el valor del juego 
para los seres humanos. En este trabajo se dirige la mirada a la función 
que el juego ejerce no tal como aquella que se manifiesta “en la vida 
animal y en la infantil, sino en la cultura, está autorizado a buscar el 
concepto del juego” (Huizinga, 2000, p. 15). En este sentido, Huizinga 
piensa en la incorporación del término Homo Ludens para definir al ser 
humano en la actualidad ya que otras definiciones como Homo Sapiens, 
en tanto ser racional, y Homo Faber, en relación a la capacidad del 
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hombre de fabricar objetos y utilizarlos, no acarrea la importancia del 
juego para el ser humano. Para Huizinga (2000) las representaciones 
culturales tienen relación directa con el juego en tanto que se materia-
lizan en prácticas religiosas, mercantiles, artísticas, legales, sexuales, 
reproductivas y políticas que manifiestan cuestiones reproductivas, de 
supervivencia, control de recursos. Para este autor, en definitiva,  en 
el juego se manifiesta la organización de una sociedad por como se 
expresa desde tiempos primitivos en los hombres “cada conocimiento 
guarda una relación con el orden del mundo” (Huizinga, 2000, p. 138).

Una cita extraída del sitio del diseñador de videojuegos Nicky Case, 
donde su obra es objeto de análisis en este trabajo, toma a consideración 
una propuesta; un punto de vista; una forma de abordar el conflicto 
sobre el aprendizaje y el juego. 

Cachorros de león juegan a luchar para aprender habilidades sociales. 
Las ratas juegan para aprender habilidades emocionales. Los monos 
juegan para aprender habilidades cognitivas. Y, sin embargo, en el 
siglo pasado, los humanos nos hemos convencido de que el juego es 
inútil, y se supone que el aprendizaje es aburrido (https://explorabl.es/, 
traducción propia)

En esa dinámica no es solo considerar que el aprendizaje es diver-
tido sino establecer un mantra acerca de que el juego puede ser útil y 
que su utilidad está enfocada en enseñar. “Su objeto es, pues, el juego 
como una forma de actividad, como una forma llena de sentido y como 
función social” (Huizinga, 2000, p. 20). En esta sintonía la propuesta 
de este trabajo es establecer algunas características de los juegos reali-
zados con fines educativos a partir de las propuestas del diseñador de 
videojuegos Nicky Case relevados en su sitio www.ncase.com que posee 
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diferentes proyectos vinculado a juegos con objetivos de difusión de 
conocimientos y enseñanza. Las propuestas tienen su germen a partir 
de la resolución de problemas vinculados a dilemas éticos, morales y 
vinculados a cuestiones sociológicas, psicológicas, económicas, cientí-
ficas, entre otros puntos de vista dentro de la perspectiva de los juegos 
educativos. En esta perspectiva se contempla la idea que “alrededor 
de los videojuegos nacen y se reproducen infinidad de paratextos y 
metadiscursos.” (Scolari, 2013, p. 208). Se comprende la perspectiva 
de “la ecología de los medios” (Scolari, 2010, p. 24). 

En un entorno marcado por la consolidación de las redes globales de 
información, los procesos de convergencia y la explosión de nuevos 
medios y plataformas de comunicación, la aparición de narrativas 
transmediáticas y la irrupción de un paradigma de la comunicación 
muchos-a-muchos que rompe el modelo tradicional del broadcasting, 
las reflexiones de la ecología de los medios se presentan como una 
referencia casi indispensable a la hora de comprender estos procesos. 
La ecología de los medios propone temas, conceptos y preguntas 
que enriquecen las conversaciones científicas sobre la comunicación 
digital interactiva.

Análisis del Caso

Este trabajo propone describir ciertas características de los Serious 
Games (juegos serios) a partir del análisis de ejemplos de la obra del 
diseñador Nicky Case accesibles en su sitio www.ncase.me. Se analizan 
las formas de implementación, los objetivos vinculados y considera-
dos por el autor, la difusión de conocimientos de base científica con el 
sentido de “absorber” (Huizinga, 2010) al usuario.

El trabajo de Case se basa en crear propuestas a partir de la relación 
de exploración entre causa y efecto, una relación que está presente en 
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juegos, simulaciones y videojuegos de todo tipo como juegos de mesa, 
juegos de rol, interacción social, juegos de palabras y arte interactivo. 
Para Case todos los juegos tienen el poder educativo para comprender 
el mundo, comprender situaciones propias de uno y aprender haciendo. 
Case además basa sus diseños en artículos científicos. En esta estructura 
de trabajo realiza artículos en su blog como“How Do We Learn? A Zine.” 
(¿Cómo aprendemos? Una revista) (Case, 2018) donde desarrolla ideas 
emparentadas a la ciencia cognitiva, teoría que vincula el aprendizaje con 
las conexiones vinculadas a momentos, a metáforas, a aprender algo a 
partir de la utilización específica y no a la simple lectura e incorporación 
de conocimientos. El aprendizaje se establece por conexiones profundas 
con los hechos en cuestión y con nuestra vida cotidiana lo que refuerza 
lo aprendido en nosotros a través de un proceso como puede ser expli-
carle algo a alguien para realmente entenderlo. En esta idea aprende no 
solo aquel que está determinado a hacerlo sino también el que enseña 
porque refuerza y genera nuevas conexiones empíricas con aquello que 
enseña. Para este artículo realizado en imágenes y a modo de póster, 
Case recurre a la lectura y cita de varios otros artículos como “Piaget’s 
Constructivism, Papert’s Constructionism: What’s the difference?” 
(Ackermann, s.f.) (El constructivismo de Piaget, el construccionismo 
de Papert: ¿cuál es la diferencia?), Methaphors We Live by (Lackoff 
& Johnson, 2003) (Las metáforas en las que vivimos), “The Spacing 
Effect. A Case Study in the Failure to Apply the Results of Psychological 
Research” (Dempster, 1988) (El efecto espaciamiento. Un estudio de 
caso en el que no se aplicaron los resultados de la investigación psico-
lógica), “Differential Effects Of Incidental Tasks On The Organization 
Of Recall Of A List Of Highly Associated Words” (Hyde & Jenkins, 
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1969) (Efectos diferenciales de tareas incidentales en la organización 
de la retirada de una lista de palabras altamente asociadas). 

La propuesta eje de la obra del diseñador trata sobre aprender a tra-
vés de la práctica mediante interacciones visuales, tangibles y jugables. 
Una cita de su blog promueve una idea más acabada sobre esta postura:

No aprendes a andar en bicicleta mediante una lección teórica. Te 
subes a esa bicicleta, te caes y aprendes de tus errores. No aprendes 
a hablar con personas de un libro de texto. Uno se extiende, se abre 
y se deja vulnerable. Y no aprendes a usar los juegos para cambiar 
los corazones y las mentes, para crear un sentido visceral de com-
prensión, todo a partir de una publicación de blog. Tú haces juegos 
(Case, 2015d, traducción propia)

Desde esta perspectiva es factible considerar el trabajo de Case como 
“Eduentretenimiento”. La posibilidad de considerarlos en relación a 
los programas de entretenimiento que educan. Barbosa (2005) sostiene 
que este concepto “resulta efectivo en dos áreas antes consideradas 
incompatibles que eran la educación y el entretenimiento” (Américo 
& Yonezawa, 2009, p. 1083). En este sentido es factible destacar que 
“son programas que utilizan diversos medios para incorporar mensajes 
educativos de forma entretenida, o sea, educan entreteniendo” (Américo 
& Yonezawa, 2009, p. 1083). Aquí reside el valor de la propuesta en 
tanto eduentretenimiento en potenciar “la maduración del ser humano 
pues afecta al cambio de comportamiento del saber, al intelecto, al de-
sarrollo motor, a lo afectivo y a lo social.” (Mainer Blanco, 2006, p. 3) 
que se instala en perspectiva de nuevas tecnologías. Aquí:

La evolución de las tecnologías trae también nuevas narrativas, de 
acuerdo con la interfaz utilizada. Es una evolución que transforma 
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viejas narrativas (gráfica para el desarrollo papel) en nuevas narra-
tivas (gráficos para la web). Entre las nuevas teorías narrativas a ser 
explotadas, está la infomorfosis, que es el proceso como se crea, 
procesa y produce la noticia de información, combinando los dife-
rentes formatos multimedia. Hay, entonces, la convergencia de los 
medios, donde medios diferentes trabajan productos comunes que se 
encuentran en un nuevo entorno y con nuevas narrativas. Es lo que 
Scolari (2010, p. 24) denomina ecología de los medios:” (Nogueira 
Valente, Américo, Lopes Domiciano, & Perrenoud, 2016, p. 3)

Los juegos que pueden ser jugados en el sitio de Case tienen mucho 
en común: a menudo se hacen con arte simple, para ayudar a transmitir 
su punto de manera más inmediata; todos están enfocados en un mensaje 
a la vez, pero con puntos bien investigados y muchos ejemplos; y todos 
son tan divertidos para jugar como para edificar, aprender y aprehender 
conceptos de áreas diversas. Case diseña videojuegos para comprender 
“sistemas completos” (whole systems) (Case, 2017d). Los “sistemas 
completos” (Atkisson, 2009) son un método para comprender cómo se 
relacionan las cosas, los elementos y los sistemas, y cómo se influyen 
entre sí dentro de un todo en lo que puede considerarse un abordaje a 
partir de un “pensamiento sistémico” (Atkisson, 2009). Un ejemplo de 
“pensamiento sistémico” (system thinking) (Atkisson, 2009) es el punto 
de vista acerca de cómo elementos como el agua, el sol, el suelo, el aire, 
las plantas, los animales y los seres humanos interactúan y se apoyan 
entre sí como un sistema, un sistema completo. Desde esta perspectiva 
los sistemas son un conjunto de elementos interconectados que están 
organizados de una manera para lograr algo. Las relaciones mantienen 
unidos los elementos. Por ejemplo, un equipo deportivo es un sistema 
compuesto de elementos: un entrenador, jugadores, un campo y equipo. 
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El clima es un sistema, compuesto de elementos como la atmósfera, el 
océano, la tierra y el hielo. El pensamiento sistémico vinculado a Case 
se centra en la causa y el efecto cíclico en lugar del lineal. Esta idea 
puede aplicarse para comprender los vínculos entre elementos, causa y 
efecto, los bucles de retroalimentación o para identificar puntos de apa-
lancamiento, que son lugares en un sistema que pueden ser influenciados 
o cambiados. Los puntos de apalancamiento son puntos donde se toman 
decisiones clave, decisiones, reglas y políticas, que determinan la estruc-
tura del sistema; lugares donde la información fluye - o no fluye - y afecta 
esas decisiones; o lugares donde se puede intervenir para romper, hacer 
o cambiar los vínculos causales entre elementos del sistema de cualquier 
tipo. También el punto de vista del diseñador incluye ideas vinculadas a 
la forma de contar historias, algunos consejos acerca de el método para 
lograr propuestas que incluyan la idea de ser serios e inocentes en mis-
ma proporción para poder tomar el aprendizaje como un juego, mostrar 
objetivos de jugar los juegos a partir de objetivos claros para que los 
usuarios consideren jugar el juego, considerar que la acciòn no termine 
cuando se explica algo, repetir acciones y cosas a realizar varias veces, y 
por último lograr que una historia, una propuesta de juego sea como un 
todo donde cada parte conecte con una idea general para conectar puntos 
nodales de una historia. 

De acuerdo a lo descripto anteriormente, Case propone un sitio con 
obras diversas como: 

• “How to remember  everything forever - ish” de 2018. (Cómo 
recordar cualquier cosa para (casi) siempre (https://ncase.
me/remember/es.html). Este trabajo es un cómic interactivo 
donde Case nos invita a utilizar la técnica del repaso espa-
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ciado a partir de la utilización y explicación de las formas 
que debemos realizar, los hábitos que los humanos debemos 
tener para recordar y afianzar aprendizajes. Para ello se basa 
en demostrar cómo funciona el cerebro, como recordamos 
mejor en contextos positivos y bajo premisas que nos son 
agradables y también a partir de técnicas posibles de ser 
utilizadas como el sistema Leitner (Harris, 2014) de tarjetas, 
Anki (Anki, s.f.) y en su propuesta resume libros específico 
de aprendizajes como “What work, what doesnt” (Dunlosky, 
Rawson, Marsh, Nathan, & Willingham, 2013), “Effective 
learning: Twenty rules of formulating knowledge” (Wozniak, 
1999), “Augmenting Long Term Memory” (http://augmentin-
gcognition.com/ltm.html), “Fluent forever” (Wyner, 2018). 
Hacia el final del cómic se nos brinda la posibilidad de obtener 
materiales como tarjetas Leitner (Case, s.f.), recordatorios 
para no olvidar realizar la técnica aprendida, compartir con 
amigos o simplemente un aviso para los docentes para que 
enseñen la técnica a sus alumnos, entre varios otras carac-
terísticas e invitaciones que propone el juego. 

• El juego Crowds (Multitudes) (https://ncase.me/crowds/) 
de 2018 parte de la premisa de considerar que justo cuan-
do pierdes la esperanza en la humanidad, ves ciudadanos 
coordinandose para rescatarse unos a otros en huracanes, 
comunidades creando soluciones a los problemas, gente 
luchando por un mundo mejor y realizarse una sabiduría de 
las multitudes. Case comprende que para entender a la mul-
titudes no debemos mirar al individuo en sus características 
singulares. Promover el hecho de “ser el cambio que quieres 
ver en el mundo”. Para la propuesta del juego se trata de 
contagios y conexiones, como las neuronas transmiten señales 
en un cerebro, la gente pasa creencias y conductas en una 
sociedad. No solo influenciamos a nuestros amigos sino que 
influenciamos a los amigos de nuestros amigos, e incluso a 
los amigos de nuestros amigos. Como las neuronas, no solo 
son las señales lo que importa, también son las conexiones. 
Para el juego muy pocas conexiones e ideas complejas no 
pueden propagarse pero demasiadas conexiones con ideas 
complejas son aplastadas por el pensamiento de grupo. El 
truco es construir una red pequeña y global, una combina-
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ción óptima de unión y lazos con el fin de incidir con el 
“cambio que queremos ver en el mundo”. El juego a su vez 
recomienda el paper “Biases in the perception of drinking 
norms among college students.” (Baer, Stacy, & Larimer, 
1991) (Sesgos en la percepción de normas para alcoholizarse 
entre estudiantes de colegio secundario”. Este paper rige 
el ejemplo del juego del comportamiento de estudiantes y 
como se expande el hábito de tomar el alcohol.

• En Attractors (Atraídos) (https://ncase.me/attractors/) de 
2018, Case aborda nuevamente el tema de “sistema com-
plejos” (culturas, entornos, economías) desde el punto de 
vista de los movimientos pacíficos que intentan modificar 
la violencia y la opresión y en relación a modificarlos. Case 
propone una herramienta llamada “attractor landscapes” 
(paisajes atractivos) que proviene del campo de la física 
pero que ayuda a comprender la genética, la neurociencia, 
las alianzas políticas, entre otras áreas temáticas para com-
prender la naturaleza de la sustentabilidad de los sistemas. 
En este caso se trata de comprender la teoría que implica que 
los sistemas tienden a equilibrarse entre “valles y montañas” 
teóricas que sirven para explicar la relación entre fuerzas, 
de la sobreabundancia a la escasez en diversos ámbitos. 
Atractors es una propuesta interactiva con el disparador de 
una metáfora gráfica como es una pelota entre colinas y la 
dinámica posible a partir de leyes de atracción. 

• En Polygons (Polígonos) (https://ncase.me/polygons/) de 
2018 propone una historia interactiva donde el usuario tiene 
que elegir diferentes opciones para avanzar. Case se propone 
trabajar sobre la reflexión acerca de como las decisiones, 
que en principio son inofensivas pueden generar daño y 
plantea situaciones de desigualdad y diversidad humana en 
términos biológicos y culturales. El tema se trata de forma 
metafórica mediante cuadrados y triángulos. Para Case las 
interacciones en este proyecto nos indican tres pilares de 
aprendizajes; un pequeño sesgo individual puede derivar 
en un gran sesgo colectivo. Cuando alguien dice que una 
cultura es modeladora, no está diciendo que las personas que 
la forman son modeladoras. No nos están atacando perso-
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nalmente. En segundo lugar el pasado persigue el presente y 
por ello “dejar comida debajo de la alfombra no implica que 
nuestra casa esté limpia cuando aparenta estarlo”. Crear una 
cultura de igualdad de oportunidades es como mantenerse 
limpio: requiere trabajo y el trabajo es un proceso en progreso 
constante. Por último, otorga un consejo que puede ser una 
solución acerca del problema del sesgo cultural. Propone 
que los exijamos diversidad a nuestro alrededor para evitar 
sesgos, y las burbujas donde todos pensamos igual y donde 
tendemos a relacionarnos con personas que coinciden con 
nosotros y son parte de nuestros grupos de pertenencia. 
Culmina con una invitación acerca de no tender a llenarnos 
de triángulos cuando el mundo es mucho más diverso. La 
propuesta se basa en papers diversos como “Dynamic Models 
Of Segregations” (Schelling, 1971), “Residential Preferences 
And Neighborhood Racial Segregation. A Test of Schelling 
Segregation Model” (Clark, 1991), “Male - Female Diffe-
rences. A Conmputer Simulation” (Martel, Lane,& Emrich, 
1996), “The Petrie Multiplier: Why an Attack on Sexism in 
Tech is NOT an Attack on Men” (Gents, 2013). Además hace 
una invitación a seguir con el movimiento “Please diversify 
your panel” (http://plzdiversifyyourpanel.tumblr.com/), un 
sitio que promueve una lista de personas que deciden hacer 
pública su negación a hablar en una conferencia que no in-
cluya diversidad de voces. Además la propuesta del juego se 
basa en un artículo propio llamado “The Other Side” (Case, 
2016) (El otro lado) donde trabaja una propuesta acerca de 
la perspectiva dicotómica política clásica de Estados Uni-
dos entre conservadores y liberales desde el punto de vista 
de tres autores que tienen posiciones políticas distintas, un 
liberal, un conservador y uno vinculado al centro entre estas 
posiciones. En este artículo como en el juego en cuestión 
hace un llamado a comprender la posición del otro, a estar 
en desacuerdo si es necesario pero permitir un punto de 
diálogo donde se pueda buscar un espacio para comprender 
el otro lado. En este sentido, el artículo “Jigsaw Puzzles” 
(Case, 2017b) (Rompecabezas) releva una propuesta acer-
ca de preguntarse las razones de las personas para buscar 
validaciones empíricas, evidencias vinculadas a situaciones 
que previamente creían y que refuercen sus ideas previas 
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vinculadas a sesgos propios de nuestras creencias. Aquí hace 
una invitación a romper con nuestro punto de vista y dar 
espacio a nuevos puntos de vista con paciencia.

• Loopy (Enlazado) (https://ncase.me/loopy/) de 2017 se trata 
de una simulación, una herramientas para pensar en los sis-
temas, vinculada a la idea que vivimos en un mundo lleno 
de sistemas tecnológicos, sociológicos, ecológicos, políticos 
y económicos cada vez más complejos a partir de “apren-
der haciendo”. En Loopy se puede aprender a programar 
dibujando, remixar otras simulaciones, realizar modelos de 
simulación propios, utilizar algunas simulaciones embebidas 
en blogs o sitios, realizar videos explicativos de un sistema, 
usar ejemplos para una clase o hacerlo interactivo. Se pueden 
ver además ejemplos previos realizados por otras personas 
como un esquema de clickbait - acciones para generar clic-
ks - en el periodismo, una simulación vinculada al largo de 
los papers en relación al tiempo de corrección, un ejemplo 
sobre el guion de la película “El resplandor” de Stanley 
Kubrick y hasta los estados del agua en la naturaleza. Las 
posibilidades son amplias y Case incluso realiza un artículo 
en su blog (Case, 2017a) llamado “Evolution, not revolution” 
(Evolución, no revolución) donde el diseñador se pregunta 
sobre los sistemas complejos y en relación a las razones del 
fracaso de las revoluciones radicales en el mundo, cuales 
son las relaciones causa - efecto a partir del modelo creado 
para Loopy, cuales son las señales y enseñanza que nos ha 
dejado el fracaso de ellas. Case se pregunta como podemos 
aprender de la naturaleza para comprender la evolución, 
alcanzar las utopías a partir de comprender en el hacer cosas 
desde donde estamos, con lo que tenemos a mano y haciendo 
lo que factible porque cada parte evoluciona en conjunto. 
La propuesta de Case se resumen en ir despacio y paso a 
paso para hacer los cambios sustentables en el tiempo para 
conseguir cambios duraderos. Loopy a su vez está conec-
tado con el artículo “Environment ⇔ Economy” (Case, 
2017c), (Medio ambiente ⇔ Economía) donde se pregunta 
por la resolución de dicotomías entre la naturaleza contra 
el mercado, y el cambio climático contra el capitalismo. 
Para presentar posición utiliza simulaciones realizadas con 
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Loopy con el fin de encontrar simulaciones que permitan un 
balance y decisiones sustentables vinculadas a la eficiencia 
energética, diferentes tipos de energía y su vinculación con 
el medio ambiente y el posible futuro del mundo.

• We  Became What Be Behold (“Nos convertimos en lo que 
observamos”) (https://ncase.itch.io/wbwwb) de 2016 es un 
juego muy corto sobre ciclos de noticias, ciclos viciosos, 
ciclo infinito basado en la premisa de Marshall McLuhan 
“We shape our tools and the tools shape us” (“Formamos 
nuestras herramientas y ellas nos dan forma) lo que puede 
considerarse con otra famosa frase “el medio es el mensaje”. 
En esta propuesta Case acerca un desafìo al usuario vincu-
lado a la idea de comprender que más que el contenido de 
los mensajes o de las palabras, lo que queda en nosotros es 
el efecto de los medios de comunicación, la forma que nos 
moldea a nivel físico, en los modos de percepción, nuestras 
rutinas, etc. Los medios como extensiones del ser humano, 
extensiones que nos modifican, se retroalimentan y nos 
alteran en diversas formas como expone en “Understan-
ding Media: The Extensions of Man” (McLuhan, 1964). 
El juego se trata de tomar fotos que serán expuestas en una 
pantalla de tv con un titular a partir de diferentes escenas 
que tenemos disponibles donde hay personajes transeúntes, 
algunos son cuadrados y otros círculos que se mueven por 
todo el lugar y que a partir de la transmisión mediática de 
esas fotos tomadas por el jugador genera nuevos patrones 
de comportamiento en nuevas escenas. El juego además 
muestra como se expanden ciertos comportamientos trans-
mitidos premiando las escenas “fuera de la norma” por sus 
condiciones de noticiabilidad. Cada foto produce “efectos” 
en los transeúntes que poco a poco se ponen cada vez más 
violentos a partir de que el juego premia la noticiabilidad 
y la violencia es un insumo de calidad para el juego que 
alimenta para adquirir tomar las pantallas y transmitir un 
mensaje a una sociedad. La sociedad del juego poco a poco 
se torna más violenta y al mismo tiempo acrecienta el nivel 
de miedo en algunos transeúntes. 
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• “To build a Better Balot” (Para crear un mejor balotaje) 
(https://ncase.me/ballot/) de 2016 ofrece una guía interactiva 
para diseñar una democracia donde las personas puedan con-
fiar. La guía está basada en las formas de representatividad 
de Estados Unidos donde el voto no es obligatorio y en lo 
que se define como “Spoiler effect” (The center for Elec-
tionScience, s.f.). Este es el efecto de la división de votos 
entre candidatos que a menudo tienen ideologías similares. 
La presencia de un candidato de spoiler en la elección atrae 
los votos de un candidato importante con políticas simila-
res, lo que provoca que un fuerte adversario de ambos o 
de varios se oponga a él. Se establece cuando un método 
de votación muestra el fracaso de una propiedad conocida 
como independencia de alternativas irrelevantes. Case se 
basa en algunos artículos como Trust in Government Is Co-
llapsing Around the World (La confianza en el gobierno está 
colapsando en todo el mundo) (Friedman, 2016), Election 
2016: Exit Polls (Elección 2016: Encuesta) (Huang, Jacoby, 
Strickland, & Lai, 2016), Monotonicity and Instant Runoff 
Voting2 (Monotonicidad y votación de desempate instan-
tánea), Would a different style of voting have changed the 
2016 election? We tested 5 alternatives. (¿Puede un estilo 
diferente de votación cambiar la elección de 2016? Testea-
mos cinco alternativas) (Matthews, 2016), The Danger of 
Deconsolidation: The Democratic Disconnect (El peligro 
de la desconsolidación: la desconexión democrática) (Foa 
& Mounk, 2016), Tactical Voting Basics (Fundamentos de 
la votación táctica) (ElectionScience, s.f.).

• The Evolution of Trust (La evoluciòn de la confianza) (https://
ncase.me/trust/)de 2017 es un juego vinculado a la teoría 
de los juegos con el fin de transmitir la información sobre 
colaboración y confianza. El jugador a través de diferen-
tes opciones es llevado a través de diferentes escenarios. 
Cada escenario implica que el jugador deba enfrentarse a 
la idea de hacer trampa o cooperar. Cada decisión otorga 
beneficios personales o beneficios a un oponente ficticio. 
discute cómo la confianza puede evolucionar con el tiem-

2. Ver https://www.rangevoting.org/Monotone.html 
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po, de ahí el nombre. La primera pantalla comienza con la 
premisa “Tienes una opción. Frente a ti hay una máquina: 
si pones una moneda en la máquina, el otro jugador obtiene 
tres monedas, y viceversa. Ambos pueden elegir cooperar 
(poner en la moneda) o engañar (no poner en la moneda).”  
A partir de esta decisión se despliega una explicación de 
la teoría de los juegos. La propuesta está en cada pantalla 
otorga un mensaje y un aprendizaje pero no otorga pines o 
premiaciones directas a medida que se pasan las pantallas.

• “Explorable Explanations” (Explicaciones explorables) 
(https://explorabl.es/) de 2015, es una propuesta para apren-
der a través de juegos e incluso para crear los propios. En 
la sección Este sitio web contiene todo, desde videojuegos, 
infografías, artículos y libros de texto interactivos. Actual-
mente el sitio tiene 144 “explicaciones explorables” que 
promueven aprender sobre ciencias biológicas, matemáticas, 
redes neuronales vinculadas a la inteligencia artificial, lógi-
ca de codificación bayesiana, animación 3D, afinación de 
instrumentos musicales, aprender a recordar datos, junto a 
otros juegos vinculados a la biología, física, ciencias socia-
les, ecología, epidemiología, probabilística, comunicación, 
música, cívica, botánica y reproducción, entre otras decenas 
de propuestas.

• En Neurotic Neurons (Neuronas neuróticas) (https://ncase.
me/neurons/) de 2015, el concepto más importante que el 
diseñador quiere presentar aquí fue la terapia de exposición 
que forma parte de la Terapia Conductual Cognitiva que trata 
depresión, ansiedad, baja autoestima, entre otros problemas 
psicológicos. La propuesta de juego está basada en los es-
critos de Jocelyn Sze “Cognitive Behavioral Therapy is for 
Hackers” (La Terapia Conductual Cognitiva es para Hackers) 
(Size, 2013). Esta terapia propone, básicamente, estar atento 
a las malas conexiones neuronales y adquirir habilidades 
para volver a entrenar esas conexiones. Case recomienda el 
video “How to Train a Brain - Crash Course Psychology” 
(Cómo entrenar el cerebro. Curso de psicología intensivo) 
(CrashCourse, 2014) donde se profundiza sobre la idea de 
aprendizaje como la idea de adquirir, a través de la experien-
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cia, nuevos conocimientos, información y comportamientos. 
En el juego se nos invita interactuar con neuronas virtuales 
que intentan realizar conexiones entre ellas. A medida que 
avanzamos aprendemos sobre la teoría de Hebbian, una teo-
ría neurocientífica que afirma que un aumento en la eficacia 
sináptica surge de la estimulación repetida y persistente de 
una célula presináptica de una célula postsináptica. Es un 
intento de explicar la plasticidad sináptica, la modelación 
del cerebro, la adaptación de las neuronas cerebrales durante 
el proceso de aprendizaje. Fue presentado por Donald Hebb 
en su libro de 1949 “The Organization of Behavior” (La 
organización del comportamiento) (Hebb, 1949). También 
aprendemos sobre el aprendizaje anti-Hebbiano lo que se 
describe como una clase particular de regla de aprendizaje 
mediante la cual se puede controlar la plasticidad sináptica. 
Estas reglas se basan en una inversión del postulado de Hebb 
y, por lo tanto, pueden entenderse de forma simplista como 
una reducción de la fuerza de la conectividad sináptica entre 
neuronas en un escenario en el que una neurona contribuye 
directamente a la producción de un potencial de acción en 
otra neurona. El proceso de creación del juego está docu-
mentado en el blog de Case (Case, 2015c), en la creación 
de patrones (Case, 2015b)y en la necesidad de simplificar 
el juego (Case, 2015a) frente a la complejidad de la teoría 
y de las modificaciones de los paradigmas en ese ámbito.

• El proyecto “Coming Out Simulator” de 2014 es una metá-
fora de la expresión “salir del clóset” en formato de cómic 
interactivo. El jugador tiene la posibilidad de tomar el lugar 
del diseñador Nicky Case en una noche que cambió su vida 
acerca de su sinceramiento sobre su elección sexual luego 
de intercambiar unas palabras sobre una historia real rele-
vante para su vida. El diseñador propone elegir las palabras 
de forma indicada porque cada personaje recordará todo lo 
que digas, o no digas, a medida que descubras cómo acer-
carse a unos padres asiáticos muy conservadores respecto a 
la sexualidad. El diseño es un cómic a modo de chat donde 
comenzamos charlando con Nicky Case acerca del momento 
vivido y la determinación de no callar sus elecciones.
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• “Nothing to Hide” (Nada que esconder) (http://www.nothin-
gtohide.cc) de 2013 es un proyecto de juego donde el usuario 
toma el rol de una chica con miedo que debe asegurar su 
propia seguridad a partir de ir proveyéndose de agentes de 
seguridad que la acompañan en una ciudad. La propuesta 
de niveles es ir pasando por habitaciones y donde el peligro 
que acecha es la oscuridad. Esta oscuridad solo no aparece 
si vamos dejando agentes, elementos que tienen ojos que 
nos miran y nos marcan el camino a seguir. Si estos ojos 
no pueden vernos, tenemos que volver a empezar desde el 
punto que dejaron de vernos porque morimos atacados por 
dardos. El juego es una alegoría a un mundo orwelliano 
donde asegurar nuestra seguridad implica que otros nos es-
píen y sepan cada uno de nuestros pasos. Al mismo tiempo 
es una propuesta acerca de la empatía con el sufrimiento de 
otra persona.

En la obra de Case se pueden destacar una serie de simulaciones y 
tutoriales específicos, artículos y experimentos con mensajes escondidos 
para aprender algo vinculado a los videojuegos, al entretenimiento o 
simplemente obtener un mensaje oculto. En Sight And LIght (https://
ncase.me/sight-and-light/) podemos aprender mediante simulaciones a 
codificar sombras, y filtros de visibilidad que apliquen para personajes 
de videojuegos. También Case propone una simulación de codificación 
de elementos gráficos (http://ncase.me/simulating/model/) o explorar una 
matriz (https://ncase.me/matrix/) matemática para modificar aspectos de 
duración, alto, largo, ancho de las imágenes de un posible videojuego. El 
proyecto “It´s a door able” (Es adorable) (https://ncase.me/door/) es un 
minijuego donde debemos encontrar llaves para abrir puertas siguiendo 
un patrón y al finalizar obtenemos un mensaje secreto. En Joy (https://
ncase.me/joy/), Case recopila una serie de simulaciones vinculadas a 
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aprender a dibujar, a hacer música y concentrarnos en gráficos interacti-
vos. En “I am become an animé” (https://ncase.me/anime) nos muestra 
las posibilidades de jugar con una webcam y convertirnos en un animé 
japonés. En cada uno de los proyectos Case libera sus derechos autorales 
a través de la licencias de Creative Commons en su versión Zero Rights3 
lo que implica renunciar a cualquier tipo de derecho sobre su obra lo que 
instala a todas sus propuestas dentro del marco de “dominio pùblico”. 
Esta situación implica que cualquier persona puede copiar, modificar, 
distribuir y realizar el trabajo, incluso con fines comerciales, sin pedir 
permiso. El Copyright, la forma de derecho de autor anglosajona y  que 
adopta Estados Unidos para proteger todos los derechos autorales es 
la que, mediante esta licencia Creative Commons, Case renuncia. Esta 
situación permite el libre uso de sus proyectos para cualquier situación 
y lo convierte en una oportunidad para seguir aprendiendo o usar las 
herramientas en ámbitos diversos.

Conclusiones

Las propuestas de Case establecen una línea temática constante que 
se puede definir  como la concientización de acciones, de la convivencia 
en sociedad, el aprendizaje del conocimiento  a partir de la bondad, la 
amabilidad y la solidaridad. Este mensaje no se destaca en un sentido 
suave o liviano sino con profundidad para aprender cuestiones teóricas 
complejas a partir de “hacer carne” una idea. En la propuesta de Case 
se puede contemplar como “aprender haciendo”. Aprender sobre la 
injusticia y la desacralización de sentidos cristalizados en las socieda-

3. Ver https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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des a partir de interactuar con simulaciones y experimentaciones que 
derivan en aprendizajes. A partir de la experiencia de ser jugados, los 
juegos decantan en comprender los mecanismos que llevan a la agresión, 
al racismo, a la segregación de minorías, a comprender que los lazos 
sociales y la convivencia junto a la tolerancia a la desigualdad pueden 
lograr beneficios sociales en detrimento de beneficios personales. Como 
se ha desarrollado la mayoría de los juegos están basados en papers 
acadèmicos y en este punto de vista de comprender el mundo a partir de 
interactuar con él. En este sentido se puede comprende la obra de Case 
como una propuesta de “Edutainment” o eduentretenimiento en tanto:

 
una extensión de las teorías que defienden que la actividad lúdica, 
además de entretener, potencia la maduración del ser humano pues 
afecta al cambio de comportamiento del saber, al intelecto, al desarrollo 
motor, a lo afectivo y a lo social. En definitiva estaríamos, como he-
mos señalado en otros artículos, ante un homo ludens cibernético que 
adquiere estrategias fundamentales para el aprendizaje a través de los 
juegos virtuales: resolución de problemas, aprendizaje de soluciones, 
razonamiento deductivo y memorización. Además de experiencia en 
trabajo en grupo, de tipo cooperativo o colaborativo, y aprendizaje 
basado en las resoluciones de tareas (Mainer Blanco, 2006, pp. 3-4).

Los juegos de Case dejan una invitación a la reflexión, un nuevo 
punto de vista personalizado y al mismo tiempo desapegado de la parti-
cipación de la mirada de un otro con mirada acusadora. Una invitación 
a la introspección, a la reflexión sobre nuestras acciones pasadas y 
futuras. A partir de realizar inferencias que nos permiten persuadirnos 
a nosotros mismos a través de un sistema computacional, la forma en 
que queremos reaccionar, ese instinto de urgencia de proteger nuestro 
orgullo y nuestro privilegio, requiere introspección, inteligencia y desa-
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gregación. Los juegos son más que entretenimiento; pueden ayudarnos 
a vivir experiencias que no son las nuestras y salir aprendiendo algo 
vital para el mejoramiento de la sociedad. En este sentido pensar en 
tanto “retórica procesal” (Bogost, 2007, p. 3). En esta perspectiva los 
proyectos de Case promueven la idea que al terminar de jugar uno de 
ellos es posible obtener un aprendizaje escrito que da contexto a aquello 
aprendido - jugado y así se erige como un medio de expresión (Bogost, 
2007). La obra trata “juegos de simulación” (Mainer Blanco, 2006, 
p. 8) una manera de jugar sin fichas, ni tableros, ni reglas estrictas. Case  
no coincide con las propuestas de videojuegos donde hay simulaciones 
u objetivos de aprendizaje a partir de la gamificación. Case sostiene 
que las propuestas de juegos deben invitar a jugar sin proponer 
una perspectiva “gamificada” como la consideran Zichermann y Cun-
ningham (2011) es decir “un proceso relacionado con el pensamiento 
del jugador y las técnicas de juego para atraer a los usuarios y resolver 
problemas” (Díaz Cruzado & Troyano Rodrìguez, 2013, p. 2) o como 
lo describe Kapp (2012); “la utilización de mecanismos, la estética y 
el uso del pensamiento, para atraer a las personas, incitar a la acción, 
promover el aprendizaje y resolver problemas” (Kapp, 2012, p. 9). Para 
Case el punto el abordaje skinneriano de “haz alguna tarea y obtén 
alguna recompensa” son “recompensas extrínsecas” que son buenas 
para motivar a las personas a realizar tareas aburridas y rutinarias, 
son increíblemente perjudiciales para la creatividad y el aprendizaje tal 
como lo sostiene en su artículo sobre “Explorable Explanations” (Case, 
2014b). Para Case es mejor, en lugar de aprovechar las “recompensas 
intrínsecas”, el sentido interno de la curiosidad, el dominio, la autono-
mía, la expresión, el propósito de las personas y esa es la propuesta de 
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su juego “Explorable Explanations”. En este sentido se ubica con una 
idea sobre videojuegos de educativos con una consideración cercana a 
Carlos Scolari en tanto:

 
Si la narración tiene como objeto final la representación de una ex-
periencia o conjunto de experiencias, estas no pueden estar exentas 
por lo tanto de emoción. Bajo esta premisa y tal como planteábamos 
en la introducción, el videojuego, al ser un dispositivo ficcional 
que privilegia las acciones como motor de su dinámica, tiene que 
llevar aparejado necesariamente un contenido emocional (Scolari, 
2013, p. 155)

La conducta, el aprendizaje debe contener una emoción, una acción 
sin el uso de puntos acumulativos, competencia, niveles, barras e esta-
do, avatares, pagos con monedas, insignias, desbloqueos de pantallas 
por performance, rankings de jugadores, comparativas, recolecciones, 
feedback etc (Cortizo Perez, Carrero García, Monsalve Piqueras, Velasco 
Collado, Díaz Del Dedo, & Pérez Martín, 2011, pp. 3-5). Aquí Case 
adopta una idea en favor del conocimiento en detrimento del compor-
tamiento dirigido y motivacional propio de la gamificación.

Case considera (Turner, 2014) que los juegos son particularmente 
mejores en transmitir el sentido de la toma de decisiones, especialmente 
las decisión de gran peso, aquellas que adquieren importancia. Para 
este diseñador los juegos son el medio más adecuado para plantear esos 
dilemas y dicotomías de trascendencia humana. Se comprende en una 
perspectiva que “el diseño de estos materiales con tecnología interactiva 
rompe con los modelos de presentación líneal y permiten la simulación 
y recreación de la realidad consiguiendo con ello el aprendizaje por la 
experiencia.” (Sánchez I Peris, 2015, p. 16)
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Desde su punto de vista, un texto es más adecuado para transmitir 
ideas abstractas mientras que las imágenes y la música son interesantes 
para transmitir emociones crudas mientras que en su opinión para adquirir 
el peso real de la toma de decisiones y los juegos son el medio ideal. 
Es posible hacer que los jugadores adquieran nociones y aprendizajes 
sobre como afectan los pasos siguientes cada decisión que toman y las 
vinculación de causa efecto y el despliegue en tanto de las nociones 
de responsabilidad. Esta última idea se emparenta con la noción que 
los juegos electrónicos pueden procesar y simular elementos gráficos, 
sonidos de forma interactiva, establecer pantallas como capítulos de una 
historia mediante reglas que pueden ser aprendidas de forma interactiva 
a diferencia de las reglas de los juegos tradicionales. Esa diferencia les 
otorga un carácter “mágico” (Brandão, Bittencurt, & Vilhena, 2010, 
p. 838) ya que el jugador puede aprender no solo por la propuesta sino 
mediante la comunicación simultánea con otros jugadores, personajes 
virtuales y participar de nuevas narrativas sin un comienzo ni fin defi-
nidos en las que el jugador es autor y participante y se encuentra entre 
el mundo de lo real y lo virtual y viceversa. Desde la perspectiva de 
Salen y Zimmerman (2003) estas se definen en cuatro características; 
la interactividad inmediata - aunque limitada-, la manipulación de in-
formación, la automatización de sistemas complejos y la comunicación 
en redes. Para Case (2014a) en su artículo “If Games Were Like Games 
Stories...” los juegos ofrecen un espacio de juego continuo con varias 
opciones para que los jugadores puedan mover personajes, administrar 
recursos o construir un mundo. Según el diseñador no todas las opciones 
conducen a resultados significativamente diferentes, ni todas son buenos 
pero en general hay un amplio espectro de opciones de ramificación. 
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Desde el punto de vista del diseñador se tiene que tomar la decisión 
de cuantas ramificaciones se realizan ya que el tiempo de desarrollo 
puede crecer exponencialmente. A veces la solución es ramificaciones 
sin resolución, la recombinación de todas las ramas o la reducción 
drástica del tiempo de juego. Aquí reside la diferencia con los juegos 
tradicionales como consideran Brandão, Bittencurt y Vilhena (2010).

Además de lo ya expuesto en el trabajo de Case, se puede contemplar 
la idea de “retórica procesal” (Bogost, 2007, p. 3) en su argumenta-
ción acerca de su vinculación con el diseño de videojuegos e incluso 
recomienda al libro de Ian Bogost “Persuasive Games. The expressive 
power of videogames” como una lectura de contexto para entender su 
postura en el artículo “I do and i understand” (Yo hago y yo entiendo”) 
(Case, 2015d) de su blog. Para Bogost la “retórica procesal” es la 
práctica de persuadir a través de procesos en general y procesos 
computacionales. El autor considera que la retórica verbal es útil tanto 
para el orador como para la audiencia, y así como la retórica escrita es 
útil tanto para el escritor como para el lector, la retórica procesal es útil 
tanto para el programador como para el usuario, el diseñador del juego 
y el jugador. En este sentido la retórica procesal es una técnica para 
realizar argumentos con sistemas computacionales y para desarrollar 
argumentos que otros han creado de forma computacional. (Bogost, 
2007, p. 3). Case toma estas nociones con el objetivo de crear entornos 
de resolución de conflictos a partir de desarrollar juegos basados en 
teorías vinculadas al pensamiento y resolución de dilemas complejos. 
Estas ideas adquieren cierto paralelismo con las ideas expuestas por 
Gonzalo Frasca al considerar que “...el objetivo final de la ludología 
no es un intento caprichoso de revelar la inexactitud técnica del para-
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digma narrativo. Como un disciplina formalista, debe centrarse en la 
comprensión de su estructura y elementos –particularmente sus reglas–, 
así como la creación de tipologías y modelos para explicar la mecánica 
de los juegos.” (Frasca, 2003, p. 1). 

Muchos de los elementos que propone Case son establecidos prin-
cipalmente en el ámbito académico a partir de papers pero en entornos 
amigables que resumen problemas y promueven el aprendizaje al fina-
lizar. Trabajos que se instalan en proponer actividades voluntarias con 
reglas específicas para alcanzar conocimientos brindando al usuario un 
fin, un pasaje hacia comprender un problema del mundo desde un ángulo 
nunca antes visto o experimentado antes de ser jugado. Una experien-
cia sin los riesgos del experimento pero con la carga de saberes ideal 
para entablar conversaciones posteriores, para realzar sentimientos de 
empatía y mejorar la vida en grupo a partir de la solidaridad, la bondad 
y el trabajo mancomunado.

Por último la obra de Case se inscribe perfectamente en aquello que 
considera Huizinga:

El juego en su aspecto formal, es una acción libre ejecutada “como 
si” y sentida como situada fuera de la vida corriente, pero que, a 
pesar de todo, puede absorber por completo al jugador, sin que 
haya en ella ningún interés material ni se obtenga en ella provecho 
alguno, que se ejecuta dentro de un determinado tiempo y en un 
determinado espacio, que se desarrolla en un orden sometido a 
reglas y que da origen a asociaciones que propenden a rodearse 
de misterio o a disfrazarse para destacarse  del mundo habitual” 
(Huizinga, 2000, p. 27).
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reagiram às mudanças tecnológicas com a mesma abertura. Por isso, 
existe uma lacuna entre os sistemas de ensino e a realidade das pessoas 
que nele estão inseridas.

Moran acredita que a utilização de ferramentas tecnológicas pode ser 
um excelente meio para o desenvolvimento de um trabalho pedagógico 
de qualidade. Ele defende que:

Os alunos já estão nas redes. Elas são importantes para conhecer 
seus interesses e expectativas, para criar vínculos afetivos, empatia, 
aproximação emocional que facilita a comunicação e que aproxima 
professores e alunos e também os assuntos que vão ser tratados 
na aula. É fácil utilizar esses espaços para motivá-los a aprender, 
disponibilizando materiais interessantes (vídeos, charges, pequenos 
textos, infográficos, apresentações), pedindo que os estudantes tam-
bém compartilhem suas descobertas e contribuam com os assuntos 
que estão sendo tratados. (Moran, 2017, p. 6)

E ele está certo. Nos dias de hoje adultos e crianças têm acesso à 
internet, seja para assistir a vídeos, para jogar ou para se comunicar 
com outras pessoas. Smartphones e tablets passaram a ser alguns dos 
presentes mais desejados por crianças e por adolescentes. Então por que 
não utilizar essas ferramentas a favor da aprendizagem significativa?

As tecnologias digitais hoje são muitas, acessíveis, instantâneas 
e podem ser utilizadas para aprender em qualquer lugar, tempo e 
de múltiplas formas. O que faz a diferença não são os aplicativos, 
mas estarem nas mãos de educadores, gestores (e estudantes) com 
uma mente aberta e criativa, capaz de encantar, de fazer sonhar, 
de inspirar. Professores interessantes desenham atividades interes-
santes, gravam vídeos atraentes. Professores afetivos conseguem 
comunicar-se de forma acolhedora com seus estudantes através de 
qualquer aplicativo, plataforma ou rede social. (Moran, 2017, p. 1)
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Outro ponto importante é que essa sociedade atual requer pessoas 
independentes, que saibam trabalhar em equipe e que sejam capazes de 
buscar conhecimento e tomar decisões. Thiollent (1992) afirma que “A 
tomada de decisão não resulta de uma estrita quantificação de prováveis 
ganhos e perdas. Ela está inserida em uma rede de comunicação entre 
vários agentes que opinam, interagem, comprometem-se e relacionam- 
se por meio de conversações”.

Quando analisamos essas características, percebemos que o ensino 
tradicional oferece pouco para desenvolver tais habilidades nos alu-
nos. O sistema de ensino da atualidade é baseado em memorização de 
conteúdos. O professor apresenta os conceitos aos educandos e a eles 
cabe receber essas informações e registrá-las, sem refletir sobre o que 
elas realmente significam. Os alunos também não têm a necessidade de 
desconstruir e reconstruir o conhecimento, porque ele lhe é apresentado 
pronto por seus professores.

Pesquisadores da educação consideram essa situação problemática, 
pois consideram o conhecimento vivo e manipulável. Por essa razão 
buscam modificar tal situação, procurando meios para que o aluno 
passe a ser também um construtor de seu conhecimento. Alguns deles 
veem nas novas tecnologias ferramentas para desenvolver um trabalho 
transformar e inovador. Isso porque essas tecnologias estão ao alcance 
de quase todas as pessoas, seja por um computador ou por meio de um 
telefone celular. Segundo Moran:

As tecnologias mais interessantes estão hoje integradas nos 
smartphones, celulares conectados à Internet. Estão nas mãos de 
muitos gestores, professores, alunos e famílias. Celulares, tablets e 
notebooks nos ajudam a acessar às informações que precisamos, a 
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desenvolver projetos, a conversar de várias formas, a compartilhar 
nosso conhecimento, a tirar dúvidas, participar de discussões, falar 
em público, escrever melhor. (Moran, 2017, p. 1)

Considerando assim o potencial que essas tecnologias têm a ser 
explorado pela área educacional ( tais como a utilização de plataformas 
de pesquisa, sites para discussão e estudo de conteúdos específicos, a 
utilização de jogos educativos e de realidade virtual, por exemplo), os 
Makers, adeptos da filosofia do “Do It Yourself” (Faça Você Mesmo), 
adotaram uma ideia bastante inovadora: incorporaram a ideia de aber-
tura do conhecimento por meio dos conceitos de Open Sources e Open 
Design na educação. Essa ideia de abertura representaria uma verdadeira 
revolução ao cenário educacional atual, uma vez que o conhecimento 
estaria acessível a todos, bastando para isso acesso à ferramentas tec-
nológicas e à internet.

O conceito de abertura tem abarcado diferentes campos do conheci-
mento, como a filosofia,  a política, as artes, a psicologia, as ciências 
naturais e a inovação, entre outros. O conceito foi potencializado 
com as tecnologias da informação e a comunicação por meio das 
práticas da cultura hacker no software livre e aberto, que permitiram 
a construção de software de baixo para cima, com certas normas 
de liberdade para evitar sua privatização,[...] (Cabeza, Moura, & 
Rossi, 2014, p. 57)

Com a adoção desses conceitos, um novo caminho se abre para a 
educação. Uma nova proposta de ensino que pode potencializar o uso de 
ferramentas tecnológicas, utilizando o melhor que o progresso tecnoló-
gico tem a oferecer, ao mesmo tempo que pode valorizar a produção de  
cada indivíduo, além de sua capacidade de criar, transformar, adaptar e 
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aprender, promovendo uma cultura de independência e autonomia, por 
meio do Do It Yourself, ou seja, do Faça Você Mesmo.

Tecnologias Abertas como Proposta de Ensino

A ideia de utilizar tecnologias abertas na educação é bastante inte-
ressante e mais profunda do que parece ser. Isso porque ela traz consigo 
não somente um modelo de ensino transformador, com a utilização de 
meios tecnológicos, mas também apresenta um modo diferenciado de 
pensar a sociedade na qual estamos inseridos. Para Cabeza, Moura e 
Rossi (2014): “A abertura é importante, porque tem implicações para 
a evolução da sociedade em termos de liberdade, justiça, igualdade, 
democracia e inovação, entre outras”.

Sociedades fechadas são totalitaristas, religiosas e possuem geralmen-
te um indivíduo responsável em tomar as decisões pelo grupo. Ou seja, 
há pouquíssima ou nenhuma participação do coletivo nos processos de 
tomada de decisões. Em sociedades fechadas não se discute o que está 
posto, apenas se obedece. Já o conceito abertura está ligado às ideias 
de liberdade e de transformação, e de uma sociedade que dá voz e voto 
aos cidadãos. Busca formar uma comunidade não engessada, mas que 
procura sempre se aprimorar para evoluir. Em uma sociedade aberta os 
problemas são apresentados para o grupo e discutidos por todos. Cada 
pessoa tem a oportunidade de opinar e dessa maneira encontrar soluções 
para as demandas levantadas.

A abertura é uma prática que nasce na Grécia antiga e até o momento 
faz parte de uma luta continuada da humanidade pela liberdade, 
contra a opressão das sociedades e modelos fechados. O conceito 
de abertura é usado em todos os campos da ciência, da arte e da 
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cultura, para entender e explicar os fenômenos complexos que não 
podem ser resolvidos de uma forma linear. A abertura se potencia-
liza com as novas tecnologias da informação e da comunicação e 
seus sistemas de organização em rede. A abertura está se tornando 
uma forma organizacional que oferece um novo modelo comercial 
e cultural, além disso, pode oferecer a possibilidade para a sobre-
vivência e a superação dos problemas atuais. (Cabeza, Moura, & 
Rossi, 2014,p. 58).

A abertura acontece em diferentes aspectos da sociedade e do tra-
balho. Com o aumento do acesso à internet e do compartilhamento 
de conteúdos, surgiram os conceitos conhecidos como Open Source e 
Open Design, os quais têm grande potencial para se tornarem aliados 
nos processos de ensino e aprendizagem.

Os “Open Sources” são softwares de fonte aberta. Ou seja, são pro-
gramas que podem ser livremente baixados da internet e modificados 
de acordo com o interesse do usuário. Esses softwares podem se tornar 
importantes ferramentas de ensino para os educadores, pois permitem 
fácil acesso ao conhecimento, haja visto que basta definir o que se 
pretende pesquisar, em seguida fazer uma busca pela internet e por 
último analisar os resultados obtidos. De acordo com Moran (2007): 
“[...] Há hoje um crescimento do movimento de Recursos Abertos, 
de disponibilização de conteúdo, de plataformas gratuitas, de Moocs 
(cursos gratuitos online), de comunidades de aprendizagem”. Todos 
esses recursos visam facilitar o acesso a conteúdos educativos e pro-
mover uma aprendizagem significativa. São ferramentas interessantes, 
de simples compreensão e de fácil manipulação por parte dos alunos 
e dos professores. Esses recursos também permitem que sejam feitas 
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alterações nos sites ou softwares de acordo com as necessidades do 
grupo a que são destinadas.

Por meio desses programas é possível criar planos de aulas, páginas, 
jogos educativos e atividades que sejam do interesse de cada grupo de 
estudantes. É possível também criar fóruns para discussão de temas de 
aula, ambientes para troca de conteúdos e para compartilhamento de 
ideias e atividades realizadas. Além disso, a utilização desses softwares 
tornam os simples usuários em participativos colaboradores ao permitir 
que esses façam correções ou aprimoramentos no software original 
sem necessitar de autorização prévia para isso. Outra possibilidade 
dos Open Sources é aprender a fazer o que se quer. É o conceito do 
“faça você mesmo” (Do It Yourself). Dessa maneira, o indivíduo 
torna-se autônomo e cada dia menos dependente de outras pessoas 
para conseguir o que se quer. Essa independência está relacionada 
inclusive aos professores. Isso porque eles passam a ser vistos como 
tutores, ou gurus que orientam e compartilham o conhecimento, não 
mais os detentores dele. Acontece aqui uma real transformação nos 
papeis destinados aos alunos e aos professores, ou seja, uma grande 
ruptura no sistema educacionalatual.

Thiollent é outro teórico que defende o uso de ferramentas tecnológi-
cas em educação. Ele mencionou que “ em Educação, pode-se considerar 
a informática como instrumento de transmissão de conteúdos por meio 
de técnicas derivadas da instrução programada, sistemas de autoria, 
sistemas tutoriais dotados de mecanismos mais ou menos sofisticados 
ditos “inteligentes” (Thiollent, 1992).
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A utilização de Open Sources possibilita a troca de conhecimentos e 
a livre distribuição de conteúdos, o que contribuiria para uma educação 
autônoma e transformadora.

Agora, a abertura, desde um conceito mais amplo, implica um 
novo jeito de fazer, experimentar e produzir os meios tecnológicos, 
produtos, serviços e sistemas de acordo com regras democráticas e 
inclusivas, permitindo a participação ativa dos indivíduos, comu-
nidades e atores envolvidos em todo o ciclo de vida do produto, 
oferecendo soluções que incentivem a criatividade, favoreçam a 
inovação e, fundamentalmente, evitem o fechamento da sociedade e 
o retrocesso nos avanços de abertura e liberdade que a humanidade 
tem alcançado até o momento, oferecendo caminhos diferentes dos 
modelos fechados e lineares pelos quais transitar. (Cabeza, Moura, 
& Rossi, 2014, p. 60)

O uso de Open Desing (desenho aberto) também pode colaborar 
bastante com o processo de aprendizagem. Isso porque o aluno pode 
ter acesso gratuitamente a modelos e instruções de “como fazer” algo 
que ele precise. Ele simplesmente acessa a internet, faz download do 
projeto daquilo que deseja construir e em seguida o faz.

Alguns autores conectam a origem do Open Design ou design aberto, 
como consequência do movimento de software aberto e software 
livre e à conexão e florescimento dos computadores e da Internet 
(De Mul, 2011, p. 36), “como a união do Design (entendido enquan-
to desenho ou projeto) + Open Source (código aberto)”. (Cabeza, 
Moura, & Rossi, 2014, p. 57)

A ideia de Open Design não é recente. Na verdade ela tem acompa-
nhado os seres humanos há muito tempo na busca por evoluções sociais 
e tecnológicas. Segundo Cabeza, Moura e Rossi:
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O Open Design existe desde muito tempo atrás. A natureza humana 
se baseava na transformação de seu ambiente natural, no design de 
seu mundo artificial, assim, o conhecimento inerente aos artefatos 
era compartilha do e melhorado. O intercâmbio de informação e 
conhecimento na primeira Revolução Industrial foi importante para 
o desenvolvimento e melhoramento de tecnologias. (Cabeza, Moura, 
& Rossi, 2014, p. 59)

As tecnologias abertas (Open Sources e Open Design) podem ofe-
recer ao educador possibilidades de trabalho personalizadas, de acordo 
com seu alunado. Elas permitem que  o  usuário as modifique de acordo 
com seu interesse e/ou necessidade.

As tecnologias digitais são importantes também para personalizar 
o processo de aprendizagem, para a elaboração de roteiros indivi-
duais, que os alunos podem acessar e estudar no seu ritmo. Essa 
flexibilidade permite que cada aluno possa progredir de acordo com 
sua capacidade, ritmo e situação e possa fazer sua avaliação quando 
se sentir pronto. (Moran, 2017, p. 3)

Elas também podem possibilitar que o processo de ensino-aprendi-
zagem ocorra de maneira mais democrática, pois permitem que todos 
os membros do grupo participem da “elaboração” do conhecimento, 
uma vez que ele se torna livre e de fácil acesso. Além disso, o trabalho 
pedagógico desenvolvido com tecnologias abertas tende a ser mais 
colaborativo e atrativo, uma vez que o professor poderá orientar o tra-
balho, mas não será algo pronto e engessado, e sim um conteúdo que 
poderá ser atualizado e modificado por ele ou pelo grupo, a partir de 
ferramentas tecnológicas que o grupo considerar interessante.
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Há espaços um pouco mais diversificados, os maker, com ferramentas 
físicas e digitais e programas de criação (hora do code, scratch...)1. 
O foco é a aprendizagem a partir da experimentação. O aluno utili-
za ferramentas de prototipagem rápida, como a impressora 3D e a 
cortadora de vinil, para construir suas próprias invenções. Dentro de 
um espaço maker, o aluno assume o papel de protagonista e constrói 
o seu conhecimento a partir de experiências que envolvem erros e 
reparos constantes, criando conexões com o mundo real. O professor 
atua como um facilitador e auxilia o aluno a se questionar sobre os 
próximos passos do projeto. (Moran, 2017, p. 4).

Quando o aluno se enxerga como parte do processo de produção do 
conhecimento, ele desenvolve interesse pelo aprender. Cada vez mais 
ele vai buscar aprender da forma que o encanta e que o instiga. Como 
consequência disso, quando o aluno vê significado ou interesse naquilo 
que está aprendendo, o processo de ensino e aprendizagem acontece 
de maneira mais agradável e eficiente. Ele deixa de ser encarado como 
uma obrigação e passa a ser visto como uma  oportunidade de aprender 
algo novo. A partir dessas considerações podemos olhar a adoção das 
tecnologias abertas para educação como um caminho em potencial para 
um trabalho pedagógico diferente e significativo.

Estudo de Caso: Construção de uma Impressora 3D

O movimento de Open Design no Brasil está sustentado em um 
ecossistema de indivíduos, usuários, designers, fabricantes, faze-
dores ou comunidades frequentemente associadas para produzir 
conteúdo cultural, conhecimento, hardware, software e outros tipos 
de informações, e, no caso do Open Design, produtos, sistemas e 
serviços que oferecem soluções a seus interesses particulares ou 
comunitários. A maioria dessas pessoas cria espaços de encontro, 
discussão, fabricação, aprendizagem, desenvolvimento e design, 
como: Hackerspaces, FabLabs, Makerspaces, plataformas de dis-
cussão e compartilhamento e lojas tecnológicas, entre outros, para 
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transformar, mesclar e criar suas ideias e as ideias de outros em 
objetos tangíveis e ferramentas de produção e fabricação digital. A 
informação e o conhecimento produzido são compartilhados pela 
Internet, por meio das redes sociais, blogs, grupos virtuais, sites e 
plataformas especializadas desenvolvidas por eles, em uma sinergia 
local-global, para que possa ser compartilhada, modificada, distri-
buída, visualizadas e misturada, entre outros. (Cabeza, Moura, & 
Rossi, 2014, p. 61)

A seguir será apresentado um estudo de caso com o uso das novas 
tecnologias em um ambiente de ensino. Nesse caso, a experiência 
aconteceu em um curso de graduação na Universidade Estadual Pau-
lista - UNESP, no campus de Bauru.

Em 2015, professores e alunos do curso de Design sentiram a neces-
sidade de possuir na universidade uma impressora 3D para o desenvol-
vimento de novos projetos para o curso. No entanto, naquele momento 
a universidade não poderia comprar a impressora devido ao seu alto 
custo. Após muitas discussões a respeito do assunto, um grupo formado 
por alunos e por professores teve então uma ideia muito interessante, 
porém bastante desafiadora: decidiram construir sua própria impressora 
3D, na universidade. Para isso, utilizariam os conceitos aprendidos no 
curso de Design: o Open Design e o Open Source. O Open Design foi 
utilizado ao se utilizar um projeto de uma impressora 3D disponível na 
internet livre para ser baixado e modificado. O Open Source foi adotado 
ao se utilizar o Arduíno, uma plataforma de hardware livre utilizado 
para a construção de projetos eletrônicos.

Mais do que uma ideia, era necessário principalmente organização 
e dinheiro para colocar o “Do It Yourself” em ação. Para isso, os alunos 
e professores escolheram entre os projetos existentes, um projeto que 
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pudesse realmente ser executado (considerando aspectos financeiros, 
materiais, humanos e o espaço disponível na universidade). Em seguida, 
fizeram uma lista definindo quais seriam os materiais necessários para a 
realização do projeto e seu custo real. Realizaram em seguida cotações 
de preços a fim de conseguir materiais de qualidade com preços aces-
síveis. Depois dessas etapas, era imperativo também definir um local e 
uma data para a construção da impressora. Então, após o grupo discutir 
e definir os detalhes do projeto, os membros do Sagui Lab, o Fab Lab 
da UNESP de Bauru, organizaram um evento e angariaram recursos 
para comprar os materiais necessários para a construção da impresso-
ra. O evento foi divulgado na universidade, por alunos e professores 
do curso de Design e também em uma página do Facebook. O evento 
foi publicado como Oficina: Construção de uma impressora 3D. A 
descrição no site do evento dizia:

Você já imprimiu um objeto? Em meados de 1984, Chuck Hull fez 
a primeira impressora  3D e agora cerca de 30 anos, após a queda 
da patente, a revolução começa e pesquisas surgem para impressão 
de comida, roupas, carros, casas, órgãos, próteses, remédios, tecidos 
corporais, vacinas e etc. Com o objetivo de construir ferramentas 
de fabricação digital com o espírito open source associado ao ideal 
Do It Together o SaguiLab apresentará uma oficina de construção 
de uma impressora 3D. O modelo escolhido é a Grabber i3, que foi 
originado do projeto aberto da RepRap. (Sagui 3D Printer, s.d.).

A oficina então foi marcada para acontecer nos dias 13 e 14 de 
junho de 2015, a partir das 10 horas, na sala 52 da UNESP de Bau-
ru. Foram abertas 20 vagas e uma taxa de inscrição foi cobrada dos 
participantes. Com o dinheiro recebido com as inscrições seria então 
possível adquirir os materiais que seriam utilizados na construção da 
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impressora, tais como: cabos, polias, parafusos, frames, rolamentos, 
motor, entre outros.

Vários alunos se interessaram em participar da oficina, uma vez 
que, além da oportunidade de participar dessa experiência inovadora e 
interessante com o Do It Yourself, o evento também abordaria outros 
temas muito importantes para a área de estudo do Design, tais como: 
Projeto, Materiais necessários para construção, Montagem, Calibração, 
Softwares, Prototipagem para impressão e Materiais para impressão. 
Os participantes também receberiam um certificado de participação e 
um objeto fabricado pela impressora 3D por eles construída.

Assim que o evento foi organizado e os materiais necessários 
foram adquiridos, foi a hora de executar o projeto. Então, nos dias 
programados, após bastante trabalho colaborativo, a impressora foi 
construída com a participação de alunos e professores. Foram aulas 
muito agradáveis, pois os alunos tiveram a oportunidade de praticar 
o “Do It Yourself” ou “Faça Você Mesmo” de uma maneira diferente: 
na execução de um projeto acadêmico. Ao participar da construção 
da impressora, os alunos conheceram cada etapa e todos os detalhes 
do projeto. Tiveram a oportunidade também de analisar juntos quais 
seriam as dificuldades a serem enfrentadas e de elaborar juntos as 
soluções para os problemas que surgiram durante sua execução. Ou 
seja, aprenderam fazendo de fato.

A seguir são apresentadas algumas fotos do evento.
A figura 1 apresenta alguns dos materiais que foram utilizados para 

a construção da impressora 3D.
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Figura 1. Materiais utilizados. “Oficina Construção de uma impressora 3D” (arquivo 
pessoal)

A figura 2 apresenta um momento de discussão do grupo para a 
escolha do projeto da impressora 3D. Dentre aqueles disponíveis, foi 
escolhido pelos integrantes do grupo o modelo que seria mais inte-
ressante para o curso e que seria possível de ser feito com os recursos 
disponíveis no momento.

Figura 2. Discussão do projeto. “Oficina Construção de uma impressora 3D” (arquivo 
pessoal)
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Figura 3. Projeto da impressora. Página do evento “Oficina Construção de uma 
impressora 3D” (arquivo pessoal)

A figura 3 mostra o projeto definido para a construção da impres-
sora. Nesse momento, os participantes conversaram sobre os detalhes 
do projeto e sobre as funções de cada integrante do grupo, a fim de que 
o mesmo fosse realizado com êxito. Era muito importante que todos 
conhecessem as etapas do projeto e que todos participassem ativamente 
de sua execução.

A figura 4 apresenta uma das fases da construção da impressora 
3D. Na imagem um dos alunos atentamente monta as peças da impres-
sora, enquanto é acompanhado por professores e por outros alunos 
que aproveitam a oportunidade para compreender o funcionamento da 
impressora e para tirar dúvidas sobre o processo de montagem. A aula 
é um verdadeiro “laboratório”.



232

Figura 4. Construção da impressora. “Oficina Construção de uma impressora 3D” 
(arquivo pessoal)

A figura 5 mostra a impressora já finalizada. Depois das várias etapas 
de construção, os alunos têm a oportunidade de observar a impressora 
em pleno funcionamento.

Figura 5. Impressora finalizada. Página do evento “Oficina Construção de uma 
impressora 3D” no Facebook (Sagui 3D Printer, 2015a).
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A figura 6 apresenta um dos objetos produzidos pela impressora 3D. 
Na imagem vemos uma pequena coruja azul. Cada um dos participan-
tes recebeu um objeto de sua escolha feito pela impressora construída 
pelo grupo.

Figura 6. Objeto produzido pela impressora 3D. Página do evento “Oficina Construção 
de uma impressora 3D” no Facebook (Sagui 3D Printer, 2015b).

Considerações Finais

A partir deste estudo foi possível perceber que as novas tecnologias, 
já tão presentes em nossa sociedade, também podem vir a serem alia-
das dos educadores em ambientes educacionais. Além das facilidades 
de acesso que oferecem, elas podem representar uma forma de ensino 
inovadora e transformadora, ao permitir que os alunos participem ati-
vamente das aulas desenvolvidas. Os conceitos de abertura, tais como 
o Open Design e os Open Sources, podem auxiliar muito o surgimento 
de um novo sistema de ensino: democrático, autônomo e colaborativo. 
Estudiosos como Moran e Thiollent acreditam que o uso de novas 
tecnologias é necessário, pois além do fácil acesso, permitem a mani-
pulação de informações e a reconstrução de conhecimentos, a partir das 
necessidades e dos interesses dos educandos.
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A utilização do conceito do “Do It Yourself” representa uma mudança 
importante nos papeis desenvolvidos por professores e alunos em sala 
de aula. Isso porque o aluno torna-se mais independente em relação à 
produção e à aquisição de seu conhecimento, pois cabe a ele buscar, 
selecionar e analisar informações que lhe são de interesse, enquanto ao 
professor cabe a responsabilidade de orientar essa busca, e não apenas 
de entregar conteúdos prontos para serem memorizados.

O caso relatado do evento/aula promovido pelo Sagui Lab foi um 
exemplo bem sucedido do uso de tecnologias abertas em educação, 
uma vez que alunos e professores juntos determinaram a necessidade 
de se obter a impressora 3D e também determinaram juntos o desafio 
de construí-la. Isso foi possível com o uso de Open Sources e de Open 
Design, e de todo um trabalho colaborativo envolvendo alunos e pro-
fessores do curso de Design. Depois do planejamento e da execução 
do projeto, o objetivo foi alcançado com êxito. Foi uma experiência 
muito interessante, pois os alunos realmente participaram de cada fase 
do processo de construção da impressora 3D, adquirindo e construin-
do conhecimentos, provando que é possível desenvolver um trabalho 
pedagógico com propostas de ensino baseadas na ideia de abertura.

Nunca tivemos tantas plataformas, aplicativos, recursos nas nossas 
mãos. Nossa mente é que orienta nossas escolhas, nossa criatividade 
nos impulsiona para novas práticas. Professores criativos, empreen-
dedores e humanistas conseguem desenvolver projetos colaborativos, 
motivar os alunos, produzir materiais relevantes, integrar a escola 
com a vida e com o mundo. As tecnologias são importantes, mas se 
temos uma mentalidade aberta, acolhedora e criativa conseguiremos 
encontrar soluções interessantes mesmo com uma infraestrutura 
precária e desenhar atividades atraentes para uma aprendizagem 
significativa e emancipadora. (Moran, 2017, p. 7).
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Mais do que um simples caso de sucesso, a experiência relatada 
representa uma inspiração para aqueles que acreditam que a educação 
pode ser trilhada a partir de novos caminhos, caminhos esses livres, 
abertos, democráticos e transformadores.
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O teórico da comunicação Marshall McLuhan, em sua obra clássica 
“Os meios de comunicação como extensões do homem – Understand 
Media” (McLuhan, 1974) indicava, ainda no século passado, que na 
cultura contemporânea o meio teria tamanho apelo diante da audiência 
que seria confundido com o próprio teor da mensagem. Dessa forma, a 
cada novo meio e/ou tecnologia disponibilizado, que não nascem neutros 
no sentido de que são produtos de uma evolução social e representam o 
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anseio de seus criadores, a sociedade passa a lidar com novos padrões 
decorrentes de sua utilização e absorção cultural. 

O autor alerta ainda para o fato de que as inovações tecnológicas 
possibilitam gradualmente um ambiente novo, novos padrões de com-
portamento e consumo e profundas modificações culturais. Atualmente, 
observa-se que a utilização das funcionalidades web, tais como aplica-
tivos e sites, é uma realidade na vida de um grande número de pessoas 
que se conectam diariamente utilizando seus aparelhos portáteis de 
comunicação, tais como smartphones e tablets. Comprar, trabalhar, 
informar-se e estudar, entre outros aspectos da vida cotidiana, ganhou 
um novo sentido na sociedade conectada. 

As mudanças possibilitadas pelo uso de novas tecnologias estão 
reconfigurando profundamente a vida das pessoas e a forma como se 
relacionam. E assim, também acontece com a relação do homem com 
o aprendizado, notadamente o aprendizado formal. Se a prensa de Gu-
temberg permitiu a impressão de livros em larga escala como um novo 
e transformador suporte para a aprendizagem, o uso cada vez maior 
da mobilidade digital e das ferramentas de comunicação online abre 
caminhos para inúmeras possibilidades, que podem ser podem bem 
aproveitadas ou nem tanto.  

A sociedade começa então a encarar um mundo em que o digital e 
o físico se confundem e a inteligência artificial alcança cada vez mais 
tarefas complexas e que, anteriormente, eram executadas apenas por 
seres humanos. O papel da escola, portanto, notadamente no ensino 
superior, seria o de preparar os discentes para atuarem nesse ambiente, 
criando, inclusive, novo sentido para o fazer humano.
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Para esse estudo, decidiu-se investigar alguns dos efeitos dessas 
mudanças, da aldeia global à cultura da mobilidade, especialmente na 
educação de nível superior. Os novos modelos de interação entre as 
pessoas, mediados por tecnologia, provocam também mudanças signifi-
cativas nos processos de ensino e ofertam novas formas de organização 
dos conteúdos, instrumentos avaliativos e acompanhamento da apren-
dizagem. Assim, os docentes, atuantes no ensino superior, muitos dos 
quais, formados pelo modelo tradicional de ensino presencial, se veem 
diante de novos comportamentos do público e de novas ferramentas 
educacionais. 

O objetivo do presente estudo é, portanto, trazer alguns elementos 
para se discutir: quais os desafios que atualmente se apresentam aos 
docentes do ensino superior diante da mobilidade digital? Quais as 
opiniões sobre as vantagens e desvantagens que a mobilidade digital 
pode trazer para um novo modelo de ensino? Que tendências podem 
ser apontadas para o ensino superior em relação à mobilidade digital. 

1 Referencial Teórico

Outro teórico da comunicação, Neil Postman, procurou chamar a 
atenção dos cientistas quanto ao culto desmedido à tecnologia, em sua 
obra “Tecnopólio: a rendição da cultura à tecnologia” (Postman, 1994). 
Seu texto representou um alerta para o fato de que, na evolução de uma 
sociedade centrada na técnica para o modelo de “tecnopólio”, ou seja, um 
modelo que é centrado na tecnologia seria imperioso resguardar o sentido 
do ser humano e seu local central na cultura. Ele procura classificar as 
sociedades em três momentos de evolução: ferramentas, tecnocracia e 
tecnopólio, e se vale dessa divisão para uma análise, sobretudo ideoló-
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gica, que passa pelas vantagens de cada nível de desenvolvimento, mas 
alerta, sobretudo, quanto aos possíveis problemas por ele vislumbrados 
em relação ao entusiasmo cético com os avanços tecnológicos.

O fato de a vida das pessoas ser mudada pela tecnologia é encarado 
como algo natural, e que as pessoas devem ser tratadas às vezes como 
se fossem maquinaria é considerado como condição necessária e 
lamentável do desenvolvimento tecnológico. Mas, nas tecnocracias, 
essa condição não é tida como filosofia da cultura. A tecnocracia 
não tem como objetivo um grande reducionismo, no qual a vida 
humana deva encontrar seu sentido na maquinaria e na técnica. O 
tecnopólio tem. (Postman, 1994, p. 61).

Sua obra sinaliza para a forma como o homem contemporâneo deve 
encarar sua relação com as novas formas de apreensão do conhecimen-
to, cabendo preventivamente à sociedade uma postura analítica sobre 
o papel e a relevância das pessoas em todos os novos processos, sob 
pena de se tornar um escravo de suas próprias invenções:

[...] as novas tecnologias mudam aquilo que entendemos como 
“conhecimento” e “verdade”; elas alteram hábitos de pensamento 
profundamente enraizados, que dão a uma cultura seu senso de 
como é o mundo – um senso do que é a ordem natural das coisas, 
do que é sensato, do que é necessário, do que é inevitável, do que 
é real (Postman, 1994, p. 22). 

Observam-se, no entanto, novos avanços na criatividade, domínio 
e formas de compartilhamento de conhecimento a partir do contato do 
homem com a tecnologia, como destaca Requena:

Son un fator principal en el desarrollo de la actual economía glo-
bal y en la producción de cambios rápidos en la sociedad. Em las 
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últimas décadas, las nuevas herramientas de las TIC han cambia-
do fundamentalmente el procedimiento en el cual las personas se 
comunican y realizan negocios. Han provocado transformaciones 
significantes en la industria, agricultura, medicina, administración, 
ingeniería, educación y otras muchas áreas. Los roles más impor-
tantes en la educación han sido la transformación en tres aspectos 
que ha sufrido el proceso de la enseñanza: 1) su naturaleza; 2) el 
lugar y la forma donde se realiza; 3) el papel a desempeñar por los 
estudiantes y los profesores en tal proceso. (Requena, 2008, p. 28)

Ao nos apresentar as nuances das tecnologias do passado e do pre-
sente, McLuhan apontou, com o conjunto de sua obra, que os meios 
de comunicação, notadamente os de massa e a tecnologia influenciam 
profundamente mudanças físicas e mentais no homem e, por conse-
guinte, alteram comportamentos, padrões e a cultura. Se na Primeira 
Revolução Industrial a sociedade contava com um mundo linear, con-
tínuo e mecânico, o novo mundo mostra-se “audiotáctil” e eletrônico 
(McLuhan, 1974).

Uma vez que a sociedade contemporânea apresenta-se cada 
vez mais conectada e a mobilidade digital permite a interação em 
tempo real com pessoas em (quase) todo o mundo, segundo o mesmo 
autor, o homem depara-se com uma característica individualizada, em 
contraponto à antiga sensação de pertencimento à uma civilização ou 
cultura apenas. E para o “homem individual destribalizado, uma nova 
educação se faz necessária” (McLuhan, 1974, p. 9). McLuhan destaca 
ainda que Platão (filósofo grego, que viveu por volta do século IV A.C.), 
construiu um programa de educação para os gregos que já eram alfa-
betizados e se interessavam por seus ensinamentos, baseado em ideias 
e “com o alfabeto fonético, o conhecimento classificado tomou o lugar 
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do conhecimento operacional de Homero e Hesíodo e da enciclopédia 
tribal. Desde então, a educação por dados classificados tem sido a linha 
programática no Ocidente”. (McLuhan, 1974, p. 9).

Mas, atualmente, em tempos de sociedade eletrônica e conectada, “a 
classificação dos dados cede ao reconhecimento de estruturas e padrões” 
(McLuhan, 1974, p. 9) e o aluno de hoje está crescendo em um ambiente 
eletrônico e disruptivo. E assim, uma vez que os dados se alteram de 
forma veloz, as classificações e categorizações mostram-se obsoletas 
e insuficientes para transmitir aos alunos uma visão de mundo mais 
próxima da realidade atual. A fragmentação, portanto, deve dar lugar 
à complementaridade e à convergência dos assuntos, tarefa que pode 
ser facilitada pela utilização das mídias digitais no ambiente escolar. 

Bates (2016), professor com larga experiência em novas tecnologias 
educacionais, chama a contemporaneidade de “era digital” e a define 
como um momento em que: 

Estamos rodeados, na verdade imersos em tecnologia. [E] além 
disso, a taxa de mudança tecnológica não mostra nenhum sinal de 
abrandamento. A tecnologia está levando a grandes mudanças na 
economia, na nossa forma de comunicarmos e relacionarmos com 
os outros, e cada vez mais na forma como aprendemos. (Bates, 
2016, p. 55).

O mesmo autor também destaca que a maioria das instituições de 
ensino foi pensada e construída para outro momento do desenvolvimento 
humano, seja a era fabril ou a revolução industrial, e assim os atores da 
estrutura educacional se veem diante de novos e complexos desafios. 
Como afirmou McLuhan, o mundo de hoje, “não é um mundo de rodas, 
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mas de circuitos, não é um mundo de fragmentos, mas de configurações 
e estruturas. O estudante, hoje, vive miticamente e em profundidade” 
(McLuhan, 1974, p. 9).

Todas essas mudanças ao alcançarem a educação, oportunizam 
novas formas compartilhadas de conhecimento, e nos aproximam do 
que previu McLuhan:

Estamos nos aproximando rapidamente da fase final das extensões do 
homem: a simulação tecnológica da consciência, pela qual o processo 
criativo do conhecimento se estenderá coletiva e corporativamente 
a toda a sociedade humana, tal como já se fez com nossos sentidos 
e nossos nervos através dos diversos meios e veículos. (McLuhan, 
1974, p. 16) 

Uma vez que a humanidade se vale de diferentes ferramentas de 
Tecnologia da Comunicação e Informação (TICs) para as mais variadas 
tarefas, também são inúmeras as novas ofertas de ferramentas para a 
educação. As novas tecnologias, segundo Bates (2016), possuem ca-
racterísticas importantes para o processo de ensino-aprendizagem, tais 
como: imaterialidade, interatividade, altos parâmetros de imagem e 
qualidade sonora, instantaneidade, digitalização, interconexão, diver-
sidade e inovação. 

As inovações tecnológicas estão trazendo experiências curiosas, 
tais como o Duolingo (https://pt.duolingo.com/) e a Woolf University. 
O primeiro trata-se da oferta por site e aplicativo do aprendizado de 
idiomas de formas mais interativas, valendo-se inclusive de experiências 
gamificadas, que utiliza mecânicas, pontuação e ranqueamento como 
os dos jogos para estimular a aprendizagem, sendo que “Cada lição é 
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um jogo” (Duolingo, 2019). Desta forma, procura engajar e motivar 
o aprendiz no avanço dos estudos. Já a segunda, a Woolf University, 
ainda está na fase de implantação e promete ser um modelo de oferta 
universitária completamente baseada na ideia de Blockchaim, ou seja, 
organizada por blocos que podem compor trilhas de aprendizagem 
simples e complexas. Seus criadores anunciaram estar construindo 
uma plataforma de software integrada, na qual os professores que se 
associarem ao projeto podem lançar cursos. Assim, a proposta é a de 
oferecer tecnologia de ponta para suporte educacional a professores e 
alunos em todo o mundo, sendo que a plataforma de estudos será online, 
mas suas funcionalidades poderão ser utilizadas também nos modelos 
presenciais de ensino (Woolf University, 2019). 

Observa-se a partir dessas iniciativas, a título de exemplo, o que está 
sendo apresentado de possibilidades aos docentes tratando-se de uma 
educação muito mais voltada para a experiência de ensino e para a inte-
gração dos saberes que pelo repasse sistemático de conteúdos isolados. 
Já em 1974, McLuhan afirmava que o processo educacional migraria 
para essa tendência, quando diz que: “Nós estamos entrando na nova 
era da educação, que passa a ser programada no sentido da descoberta, 
mais do que no sentido da instrução”. (McLuhan, 1974, p. 10).

Historicamente, as novas tecnologias, em algum momento, come-
çam a competir com as anteriores, seja pelo espaço que ocupam na 
vida das pessoas, seja pela atenção a elas dedicadas, seja por formas de 
financiamento, por prestígio, ou ainda pela nova forma de ver o mundo 
que consigo trazem (Postman, 1994). Seria realmente um momento de 
confronto entre o avanço tecnológico e o sentido da sociedade? E diante 
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de tantas mudanças, qual seria o papel do professor que carrega como 
principal missão o desenvolvimento dos seres humanos a ele confiados?

2 Metodologia

Para o presente estudo, foi selecionado o nível exploratório, que 
segundo Gil tem como principal objetivo o “de desenvolver ideias com 
vista em fornecer hipóteses em condições de serem testadas em estudos 
posteriores” (Gil, 2002), e assim o mesmo procura lançar questões que 
podem ser aprofundados em estudos posteriores sobre a relação con-
temporânea do docente com a mobilidade digital e o uso de Tecnologia 
da Informação e Comunicação na sala de aula do ensino superior. Para 
isso, emprega metodologia quantitativa-qualitativa acerca da opinião 
dos docentes que atuam no ensino superior, investigando vantagens e 
desvantagens da mobilidade digital para o processo de ensino-apren-
dizagem de adultos. 

Para a coleta de dados foi selecionado o questionário como instru-
mento de pesquisa, com perguntas de múltipla escolha elaborado com 
contém questões fechadas e opções de respostas formuladas a partir da 
escala Likert para análise estatística descritiva, e contendo também duas 
questões com opção de respostas abertas, cujos dados foram analisados 
utilizando-se a técnica de análise textual discursiva.

Desenvolvida nos Estados Unidos na década de 30, a escala Likert 
permite respostas psicométricas a questões construídas, com isso obtém 
opiniões, impressões e enfoques precisos (Aguiar, Correa, & Campos, 
2011). 

O público selecionado para responder ao questionário foi uma amos-
tra do grupo de professores atuantes no ensino superior no Brasil, em 
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instituições públicas e privadas, em cursos de diversas áreas, que fo-
ram convidados a participar da pesquisa por e-mail e redes sociais por 
convites enviados pelos pesquisadores. Por e-mail foram convidadas 
200 pessoas, e por convite em redes sociais não é possível mensurar 
o número de pessoas convidadas, uma vez que além das pessoas que 
compõem o grupo de amigos nas redes sociais dos pesquisadores, a 
pesquisa também foi compartilhada nas redes sociais por alguns res-
pondentes, uma das características contemporâneas da sociedade em 
rede. O prazo para resposta ofertado foi o de 30 dias, em média, sendo 
que os primeiros convites para participação na pesquisa foram enviados 
no final do mês de novembro do ano de 2018 com prazo de resposta até 
o final de dezembro do mesmo ano. 

3 Apresentação dos Resultados

Embora o público-alvo dos convites tenham sido docentes atuantes 
no ensino superior, o engajamento e disposição para o retorno e cola-
boração com a pesquisa, foi baixo, sendo que dos convites enviados, 
foram obtidas 45 respostas que serão apresentadas e analisadas abaixo. 

Esse fato denota dois aspectos: a dificuldade que o pesquisador en-
frenta para análise do objeto, ao optar pela coleta de dados com seres 
humanos e o provável distanciamento dos docentes quanto à relevância 
da pesquisa acadêmica. 

3.1 Caracterização dos Entrevistados

Em relação à área de atuação, 60% dos respondentes atuam no 
ensino de ciências sociais aplicadas, 11,1% nas ciências da natureza, 
11,1% nas ciências exatas e somando-se as cinco categorias de ciências 



247

humanas (humanas + ciências humanas + arte-educação) chegamos a 
13,2%, ou seja, a segunda maior categoria de respondentes, como pode 
ser visto na figura 1. 

Figura 1. Área de atuação no ensino superior. Elaborado pelos autores

Figura 2. Gênero dos respondentes. Elaborado pelos autores

Quanto ao gênero, a maioria dos respondentes identificou-se como 
sendo do sexo feminino (53,3%), e 46,7% responderam como sendo 
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do sexo masculino, sendo que nenhum dos respondentes optou por 
selecionar “prefiro não responder”. 

Quanto ao tempo de atuação no ensino superior, a maioria respondeu 
que atua há menos de cinco anos (53,3%), somando-se quem respondeu 
que atua de “1 a cinco anos” com a resposta de “seis meses”. 24,4% 
respondeu que atua há mais de 10 anos e 22,2% atua entre 5 e 10 anos. 

Figura 3. Tempo de atuação no ensino superior. Elaborado pelos autores

Figura 4. Tipo de instituição que atua. Elaborado pelos autores
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Quanto ao tipo de instituição que atuam, 64,4% dos respondentes 
apontaram que atuam em universidades públicas, sendo que 31,1% 
disseram atuar em universidades privadas e 4,4% apontaram atuar em 
ambas.

3.2 Perguntas Específicas

Quanto ao uso do celular como elemento de dispersão na sala de 
aula (figura 5), 46,7% dos docentes responderam concordar ou concor-
dar plenamente com essa afirmação. Sendo que 48,9% afirmaram que 
discordam ou discordam totalmente dessa afirmação. E uma pequena 
parcela mostrou-se indiferente a essa afirmação (6,7%). 

Figura 5. Utilização do celular como elemento de dispersão. Elaborado pelos autores

Quanto ao estabelecimento de regras pela instituição em relação à 
utilização de recursos de mobilidade digital pelos alunos, 71,1% dos 
respondentes mostram que concordam ou concordam plenamente com 
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essa afirmação. Sendo que, 13,3% afirmaram discordar ou discordar 
plenamente dessa afirmação (figura 6). 

Figura 6. Estabelecimento de regras quanto à utilização de recursos de mobilidade 
digital pelos alunos pela instituição. Elaborado pelos autores

Figura 7. Preferência do docente pela metodologia presencial. Elaborado pelos autores
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Quanto à preferência dos docentes pela metodologia presencial, 60% 
dos respondentes afirmaram que preferem preparar e conduzir aulas e 
atividades presenciais, sendo que nessa questão, 24,5% afirmou discor-
dar ou discordar totalmente dessa afirmação, e 17,8% se diz indiferente 
quanto às metodologias presencial e a distância (figura 7).

Quanto à preferência dos docentes pela metodologia a distância, 
31,1% afirmaram que concordam ou concordam plenamente com essa 
afirmação, sendo que 40% afirmou que discorda ou discorda totalmente 
da mesma, e um número significativo dos respondentes (31,1%), mos-
trou-se indiferente a essa afirmação (figura 8). 

Figura 8. Preferência do docente pela metodologia a distância. Elaborado pelos autores

Quanto à preferência por uma abordagem híbrida na metodologia 
das aulas, 73,3% afirmaram que concordam ou concordam plenamente 
com essa afirmação. Sendo que 13,4% afirmaram que discordam ou 
discordam totalmente dessa afirmação (figura 9). 
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Figura 9. Preferência dos docentes por uma abordagem híbrida quanto à metodologia 
das aulas. Elaborado pelos autores

Quanto à disponibilização pela instituição de oportunidades para o 
ensino a distância, 57,8% responderam que concordam ou concordam 
plenamente com essa afirmação, sendo que 40% afirmaram discordar 
ou discordar totalmente dessa afirmação (figura 10).

Figura 10. Disponibilização pela instituição de oportunidades aos docentes para o 
ensino a distância. Elaborado pelos autores
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Figura 11. Estrutura digital oferecida aos docentes pela instituição. Elaborado pelos 
autores

Quanto à estrutura digital ofertada aos docentes pela instituição, 
62,2% afirmaram concordar ou concordar plenamente com essa afirma-
ção, enquanto 31,1% responderam discordar ou discordarem totalmente 
dessa afirmação (figura 11). 

Figura 12. Disponibilidade de laboratório com microcomputadores e acesso à 
internet. Elaborado pelos autores



254

Quanto à disponibilidade de laboratório com computadores e acesso 
à internet, 77,8% afirmaram que dispõem desse recurso para ministrar 
aulas específicas, enquanto que 17,7% discordaram ou discordaram 
totalmente dessa afirmação (figura 12).

Quanto à disponibilização pela instituição para recursos audiovisu-
ais para utilização em sala de aula, 44,5% dos respondentes afirmaram 
que dispõem dessas possibilidades para tornar as aulas mais atrativas, 
enquanto que o mesmo número de respondentes, ou seja, 44,5% afir-
mou que discorda ou discorda totalmente dessa afirmação (figura 13). 

Figura 13. Disponibilização de recursos audiovisuais aos docentes pela instituição. 
Elaborado pelos autores

Quanto à pesquisa de recursos audiovisuais por iniciativa do próprio 
docente, 95,6% afirmaram que concordam ou concordam plenamente 
com essa afirmação. E apenas 2,2% afirmaram discordar dessa afir-
mativa, sendo que 2,2% disseram ser indiferentes a essa afirmação 
(figura 14). 
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Figura 14. Pesquisa de recursos audiovisuais por iniciativa dos docentes. Elaborado 
pelos autores

Quanto às dificuldades na utilização de recursos audiovisuais por 
parte dos docentes, 88,9% dos respondentes afirmaram que discordam 
ou discordam totalmente dessa afirmativa, ou seja, a grande maioria 
respondeu não ter dificuldades em utiliza recursos audiovisuais ao 
ministrar aulas (figura 15). 

Figura 15. Dificuldades na utilização de recursos audiovisuais em sala de aula. 
Elaborado pelos autores
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Quanto ao oferecimento pela instituição de oportunidades de de-
senvolvimento para o corpo docente quanto à utilização de recursos 
de mobilidade digital nas aulas, 42,2% dos respondentes afirmaram 
concordar ou concordar plenamente com essa afirmação, enquanto que 
48,9% afirmaram discordar ou discordar totalmente dessa afirmação 
(figura 16). 

Figura 16. Oferecimento de ações de educação sobre mobilidade digital para os 
docentes. Elaborado pelos autores

Quanto à preparação dos alunos pela instituição para utilização 
de recursos digitais em suas profissões, 33,4% afirmaram concordar 
ou concordar plenamente com essa afirmativa, enquanto que 46,7% 
discordaram ou discordaram totalmente dessa afirmação (figura 17). 
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Figura 17. Oferecimento de ações de educação sobre mobilidade digital para os 
discentes. Elaborado pelos autores

3.3 Perguntas Abertas

A pesquisa contou ainda com duas perguntas abertas e não obrigató-
rias, permitindo respostas livres dos respondentes. A primeira pergunta 
era: “Você utiliza outros recursos/mobilidade digitais nas aulas, tais como 
sites, google drive, grupo fechado em redes sociais, outros aplicativos 
e/ou jogos, na sala de aula a favor do aprendizado? Quais?”, e obteve 
35 respostas. A segunda pergunta era: “2. Quais as maiores dificuldades 
para a utilização de recursos/mobilidade digital de forma positiva para 
o aprendizado?”, e obteve 36 respostas. 

Para melhores condições de análise, as respostas foram agrupadas 
por temas:
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Tabela 1.
Levantamento de recursos digitais utilizados em sala de aula
Você utiliza outros recursos/mobilidade digitais nas aulas, tais como 
sites, google drive, grupo fechado em redes sociais, outros aplicativos e/
ou jogos, na sala de aula a favor do aprendizado? Quais?

Equipamentos Computador e celular

Softwares/aplicativos/
ferramentas:

PRAL
Google Cardboard
Google Classroom
Google drive
Remind
Socratic
Expeditions
Moodle

AVA
Kahoot
Dropbox
Jogos (não 
especificado)
Redes sociais e sites: 
Facebook, whatsapp, 
email e youtube

Elaborado pelos autores

Tabela 2.
Levantamento das dificuldades na utilização de recursos digitais
Quais as maiores dificuldades para a utilização 
de recursos/mobilidade digital de forma 
positiva para o aprendizado?

Exemplo de Respostas:

Dificuldades 
referentes aos 
alunos:

• Disposição/interesse do 
aluno

• Atenção do aluno

“É difícil garantir a 
concentração do aluno 
quando eles são livres 

para um exercício 
prático”

Dificuldades 
referentes aos 
docentes:

• Falta de tempo para 
preparar as aulas

• Falta de conhecimento/ 
preparo para a utilização de 
ferramentas

“Acredito que falta 
conhecimento sobre 

novas ferramentas por 
parte do professor e 
tempo para planejar 

aulas”

Dificuldades 
referentes à 

instituição de 
ensino:

• Falta de recursos/ 
Indisponibilidade de 
ferramentas/

• Problemas de infraestrutura: 
exemplo: conexão à Internet

• Ausência de material técnico 
específico

“As maiores dificuldades 
estão na infraestrutura, 

conexão com a internet e 
equipamentos em geral. 
Geralmente, tudo o que 
uso é meu. Adquiro com 

recurso próprio”.
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Considerações Finais

A partir desta pesquisa objetivou-se verificar quais são os desafios 
para a utilização de recursos digitais no ensino superior, na perspectiva 
dos docentes. Para tal foram aplicados a 45 professores do ensino superior 
questionários utilizando a escala Likert e também duas questões abertas. 

As tecnologias digitais podem fornecer a alunos e professores ex-
celentes ferramentas para a aplicação de conceitos em uma variedade 
de contextos. Trazem oportunidades de aprendizagem e participação 
ativas a partir da experimentação e da interatividade, por exemplo. 

A partir da pesquisa aplicada, identificou-se que a maioria dos respon-
dentes (64,4%) atua em instituições públicas, no entanto os problemas 
relativos ao uso de tecnologias digitais foram apresentados de maneira 
uniforme entre os professores de instituições privadas. A maioria dos 
respondentes (71,1%) acredita que seria interessante que as instituições 
de ensino estabelecessem regras claras quanto ao uso de recursos di-
gitais em sala de aula. Quanto ao uso do celular como instrumento de 
dispersão dos alunos, houve equilíbrio entre as respostas, sendo que 
48,9% discordam e 46,7% concordam com a afirmação. 

Apesar de 77,8% dos respondentes afirmarem terem infraestrutura 
disponível para a utilização de recursos digitais em sala de aula, 66% 
dos docentes apontaram problemas de infraestrutura como: problemas 
de conexão, falta de recursos e materiais disponíveis. 

Observa-se que existe a disposição e o entendimento da importância 
e do potencial do uso de tecnologias digitais em sala de aula, mas ainda 
prevalecem situações que dificultam ou inibem sua utilização.
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É imprescindível que haja um esforço coletivo entre universidades, 
docentes e discentes para verificar qual a melhor maneira de utilizar 
as tecnologias digitais como aliadas no processo de ensino aprendiza-
gem tendo em consideração não apenas a disponibilidade de recursos 
tecnológicos, tanto pela instituição quanto pelos alunos, mas também 
a capacidade cognitiva de acessá-los de acordo com as demandas das 
diferentes áreas do conhecimento, considerando, entre outras questões, 
os fatores geracional e cognitivo. 

Por ser uma pesquisa ainda em andamento, acredita-se que o ob-
jetivo proposto foi cumprido, apesar de que é evidenciada, também, a 
necessidade novas pesquisas que possam contemplar também a visão 
de discentes e das instituições. 
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Apêndice 1 – Questões utilizadas na pesquisa

Pré-categoria Tema Questão Opções de Resposta

Perguntas fechadas de múltipla escolha

Identificação 
dos 

participantes

Nome Identificação do participante. Resposta opcional. 

Área de atuação
Selecione sua área de atuação no 

ensino superior:
(  ) ciências da natureza
(  ) ciências sociais aplicadas
(  ) ciências exatas
(  ) outra

Gênero Identifique o sexo: (  ) masculino
(  ) feminino
(  ) não desejo responder

Experiência Há quanto tempo leciona no ensino 
superior: 

(  ) Entre 1 e 5 anos
(  ) Entre 5 e 10 anos
(  ) Mais de 10 anos

Tipo da instituição Atualmente leciona em: 
(  ) Universidade particular
(  ) Universidade pública
(  ) Ambas



Utilização da 
mobilidade 
digital pelos 

discentes

Resistência à 
utilização pelos 

alunos

1. Considero o uso do celular/notebook em 
sala de aula como um elemento de dispersão 
dos alunos.

a. Discordo 
totalmente

b. Discordo

c. Indiferente

d. Concordo

e. Concordo 
plenamente

Política institucional 
de utilização

2. Acredito ser interessante que a instituição 
estabelecesse regras claras quanto à utilização 
de recursos/mobilidade digital pelos alunos.

Preferência por 
metodologia

Aulas e atividades 
presenciais

3. Prefiro preparar e conduzir aulas e 
atividades presenciais no ensino superior.

Aulas e atividades a 
distância

4. Prefiro preparar e conduzir aulas e 
atividades na metodologia a distância para o 
ensino superior.

Aulas e atividades 
semipresenciais

5. Prefiro realizar uma mescla e utilizar 
uma metodologia semipresencial, ou seja, 
com aulas e atividades, ora presenciais ora a 
distância.

Estrutura

Fomento pela 
instituição

6. A instituição em que trabalho disponibiliza 
oportunidades para a oferta de conteúdos a 
distância (planos de ensino flexíveis, abertura 
pela coordenação, etc.).

Para o docente
7. Ao ministrar as aulas conto com estrutura 
adequada para utilização de recursos digitais 
(sinal de internet, caixa de som, ambiente 
virtual de aprendizagem, se for o caso).

Para as aulas
8.  Para aulas específicas, tenho à disposição 
laboratórios com microcomputadores com 
acesso à internet para utilizar com os alunos.



Utilização 
de recursos 
audiovisuais

Fomento pela 
instituição

9. O apoio que recebo da instituição 
(recursos, banco de dados) para a utilização 
de recursos audiovisuais na aula é suficiente 
para o planejamento de aulas mais atrativas 
para os alunos.

a. Discordo 
totalmente

b. Discordo

c. Indiferente

d. Concordo

e. Concordo 
plenamente

Iniciativa do docente
10. No trabalho como docente do ensino 
superior, pesquiso e utilizo recursos 
audiovisuais (trechos de filmes, vídeos).

Dificuldades com o 
recurso

11. Tenho dificuldades em utilizar recursos 
audiovisuais (trechos de filmes, vídeos) 
nas aulas, por inadaptabilidade às novas 
tecnologias.

Capacitação

Docentes
12. Penso que minha instituição oferece 
oportunidades de desenvolvimento para 
o corpo docente quanto à utilização de 
recursos/mobilidade digitais.

Discentes

13. Pelos conteúdos oferecidos nas 
disciplinas, acredito que minha instituição 
está preparando os alunos para a utilização de 
recursos/mobilidade digital nas profissões que 
exercem e/ou irão exercer.

Perguntas Abertas

Utilização de 
recursos digitais 

pelo docente
Digitais

1.Você utiliza outros recursos/mobilidade 
digitais nas aulas, tais como sites, google 
drive, grupo fechado em redes sociais, outros 
aplicativos e/ou jogos, na sala de aula a favor 
do aprendizado? Quais?

Resposta aberta

Perspectiva 
sobre as 

dificuldades
Motivos

2.Quais as maiores dificuldades para a 
utilização de recursos/mobilidade digital de 
forma positiva para o aprendizado?

Resposta aberta
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A humanidade é tecnológica. Após eras, é possível perceber o per-
curso evolucional tecnológico pelo qual passamos desde os primórdios. 
Vimos a utilização/domínio do fogo, a invenção da roda, a produção 
de instrumentos que facilitam o trabalho, passando pela produção de 
diferentes tipos de energias e pela popularização de seu uso doméstico, 
por exemplo. Chegamos ao século XXI, século das inovações tecnoló-
gicas, da rapidez e do fácil acesso a informações. Inovações essas que 
invadiram o dia a dia das pessoas, tornando-se parte importante de suas 
vidas de uma forma imperceptível e quase irreversível. Isso porque a 
maioria das pessoas já se tornou dependente de meios tecnológicos. Não 
é fácil imaginar a vida em nossos dias sem um chuveiro para um banho 
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quente ou sem a iluminação gerada pela energia elétrica que chega aos 
nossos lares diariamente. De acordo com Pinto e Pretto (2006, p. 19), 
“o momento histórico contemporâneo é especial, porque vivemos uma 
era de profundas transformações em todas as áreas do conhecimento, 
da cultura e da vida social”.

Em qualquer área de nossas vidas é possível identificar o uso de 
meios tecnológicos, desde o uso de uma simples caneta esferográfica, 
até à realização de complexas transações bancárias realizadas on-line. 
Em qualquer lugar hoje é possível encontrar alguém conectado à in-
ternet pelo seu smartphone, notebook ou tablet, seja trabalhando ou se 
divertindo. Não é difícil também observar pessoas em seus momentos 
de lazer acessando às redes sociais, tais como Facebook, WhatsApp, 
Twitter e Instagram, trocando mensagens, postando fotos e atualizando 
seus perfis, ou simplesmente assistindo a vídeos divertidos no YouTube.

Atualmente, encontram-se diferentes tipos de tecnologias em todos os 
lugares: em utensílios domésticos utilizados nos lares, em moderníssimas 
máquinas e equipamentos hospitalares, nas máquinas das fábricas, nos 
semáforos presentes nas ruas e até mesmo em brincadeiras das crianças, 
como em um vídeo-game.

As novas tecnologias conquistam as pessoas porque facilitam a 
vida, o trabalho e as relações. Além disso, elas oferecem às pessoas a 
sensação de poder e conhecimento, pois, segundo Pinto e Pretto (2006, 
p. 21), “mesmo sendo apenas receptor, o cidadão comum vive a sensa-
ção de estar integrado a todo o planeta, tão somente porque sabe o que 
está acontecendo longe de seu próprio contexto de vida local”. Graças 
aos meios de comunicação é possível manter-se informado sobre tudo: 
desde assuntos triviais, como a vida particular de um artista, até acon-
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tecimentos importantes, como o resultado de uma eleição presidencial. 
Nenhum lugar do mundo é distante o bastante, quando os meios de 
comunicação estão presentes.

Muitos se surpreendem com o que os meios tecnológicos podem 
proporcionar e os aprovam completamente. Mais do que isso, as pessoas 
desejam estar conectadas, desejam se comunicar e veem nas tecnologias 
o canal perfeito para fazer isso. E as formas são variadas: blogs, vídeos 
no YouTube, perfil no Instagram, grupo no WhatsApp... Não importa 
o meio de se comunicar, desde que esteja conectado e que possa ser 
visto e ouvido.

Há um novo reencantamento pelas tecnologias porque participamos 
de uma interação muito mais intensa entre o real e o virtual. Comu-
nico-me realmente - estou conectado efetivamente com milhares de 
computadores - e ao mesmo tempo, minha comunicação é virtual: 
eu permaneço aqui, na minha casa ou escritório, navego sem mo-
ver-me, trago dados que já estão prontos, converso com pessoas 
que não conheço e que talvez nunca verei ou encontrarei de novo 
(Moran, 1995, p. 2).

Todavia, ainda que essas inovações estejam presentes na rotina das 
pessoas, grande parte das instituições de ensino ainda não se apropriou 
efetivamente dos meios tecnológicos disponíveis para auxiliá-las nos 
processos de ensino e de aprendizagem. Isso é contraditório, visto que 
tais instituições mantêm processos educativos tradicionais em uma 
sociedade pouco tradicional. Na realidade, os interesses da sociedade 
são bastantes distantes da realidade apresentada em muitas salas de 
aula. A sociedade requer indivíduos autônomos, rápidos, informados 
e que saibam lidar com as diferentes tecnologias existentes. Porém, o 
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ensino em grande parte das instituições ainda se baseia no caderno, li-
vro, lousa e carteira, tendo o professor como papel central no processo 
de ensino-aprendizagem.

Há várias razões que justificam tal situação. São algumas delas: falta 
de materiais tecnológicos nas instituições (tais como computadores com 
acesso à internet, lousas interativas, tablets, softwares, por exemplo), 
pouco ou nenhum suporte para a realização das atividades em ambiente 
tecnológico, desconhecimento por parte dos educadores de como lidar 
com estas ferramentas, entre outras (Kenski, 2007).

No entanto, uma grande barreira para a adoção dessas ferramentas 
em ambiente escolar é a falta de acesso, por parte das instituições, a 
materiais adequados a cada área de aprendizagem, bem como de ins-
trumentos de qualidade e que realmente sejam úteis ao ensino. Há uma 
gama enorme de novidades no mercado tecnológico voltadas à área 
educacional, no entanto grande parte delas não satisfaz as verdadei-
ras necessidades pedagógicas das instituições. Por exemplo: algumas 
escolas possuem computadores em rede para uso nas aulas, mas não 
há softwares adequados aos objetivos dos cursos, ou mesmo softwares 
interessantes, atrativos, que tornem o momento de aprendizagem mais 
agradável e lúdico. Alguns desses laboratórios não possuem nem mesmo 
acesso à internet, o que torna inviável uma simples pesquisa na rede de 
computadores. Por essa razão esses computadores não são utilizados e 
nestas escolas, a sala de informática não passa de uma mera propaganda 
para a instituição de ensino, sem utilidade real.

Fica a pergunta: quais tecnologias podem ser implantadas em sala 
de aula e de que maneira devem ser utilizadas a fim de que tecnologia 
e educação se tornem aliadas no processo de ensino- aprendizagem?
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Possivelmente, uma resposta seria que é necessário entrar em sala de 
aula e indagar professores a respeito de suas necessidades, bem como 
questioná-los a respeito das necessidades, dificuldades e potencialidades 
dos alunos. Alguns softwares encontrados no mercado são interessan-
tes e cheios de recursos. Porém, são pouco aplicáveis em sala de aula. 
Também seria adequado que a estes profissionais fossem dadas oportu-
nidades de aprender a lidar com as novas tecnologias educacionais. Isto 
lhes permitiria ter confiança em utilizar essas metodologias e conhecer 
a infinidade de oportunidades de aprendizagem diferenciadas que estas 
tecnologias podem oferecer. Ou seja, ao conhecer bem os materiais que 
os educadores têm à sua disposição, eles poderiam selecionar dentre 
eles o que melhor se aplicaria à sua turma ou a determinados alunos, 
de acordo com as necessidades pedagógicas observadas. Seria interes-
sante também que fosse adotado nesses estabelecimentos de ensino 
o uso de softwares e sites direcionados às necessidades mencionadas 
pelos educadores. Isso proporcionaria uma nova chance de intervir de 
maneira positiva, podendo auxiliar alunos que estão com dificuldades 
em seu processo de aprendizagem. A utilização de jogos educativos 
(gameficação) também seria uma boa estratégia a ser adotada em sala 
de aula, uma vez que tanto crianças quanto adultos gostam dessas 
plataformas e se divertem com elas. Por essa razão não apresentariam 
rejeição em relação a elas.

Graças às inovações que têm surgido constantemente, há séculos, as 
pessoas têm visto suas vidas se transformarem, devido à utilização de 
ferramentas “tecnológicas” desenvolvidas com a finalidade de facilitar 
a vida, divertir e também informar. As maneiras de se comunicar, de 
trabalhar e de se locomover mudaram completamente. A forma que a 
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humanidade utiliza para registrar suas experiências também mudou. 
Passamos dos desenhos em cavernas aos livros e hoje registramos tudo 
o que nos acontece nas redes sociais,instantaneamente.

Lemos, com frequência, que as tecnologias de comunicação estão 
provocando profundas mudanças em todas as dimensões da nossa 
vida. Elas vêm colaborando, sem dúvida, para modificar o mundo. 
A máquina a vapor, a eletricidade, o telefone, o carro, o avião, a 
televisão, o computador, as redes eletrônicas contribuíram para 
a extraordinária expansão do capitalismo, para o fortalecimento 
do modelo urbano, para a diminuição das distâncias [...]. (Moran, 
1995, p. 1).

Uma vez que estas mudanças influenciaram a sociedade como um 
todo, com a área da educação não foi diferente. Para muitos alunos 
(sejam eles de quaisquer níveis de escolaridade) essa interação com as 
novas tecnologias já é natural e eles já se relacionam com elas em sua 
vida particular, seja com um aparelho de televisão ou com um telefone 
celular, e estão bastantes acostumados com elas. Mais do que isso, 
eles esperam interagir com tais tecnologias inclusive na instituição de 
ensino. Alguns deles já o fazem: utilizam seus smartphones e tablets 
para realizar pesquisas ou para tirar dúvidas a respeito de conteúdos 
trabalhados em aula ou assistem a vídeos da internet para facilitar a 
compreensão de determinados assuntos. Entretanto, esta inovação ain-
da não aconteceu de forma significativa na maioria das instituições na 
maneira de se ensinar.

Há vinte anos, para aprender oficialmente, tínhamos que ira uma 
escola. E hoje? Continuamos, na maioria das situações, indo ao 
mesmo lugar, obrigatoriamente, para aprender. Há mudanças, mas 
são pequenas, ínfimas, diante do peso da organização escolar como 
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local e tempo fixos, programados, oficiais de aprendizagem (Moran, 
s.d., p. 1).

Isso é contraditório, uma vez que a escola é justamente o lugar pró-
prio para se compartilhar e criar cultura e de buscar a transformação da 
sociedade. É interessante pensar que o papel da inovação tecnológica é 
simplesmente esse: transformar. Porém, a escola não está ainda preparada 
para utilizar de maneira eficiente os recursos disponíveis (ou não). Tal 
situação é lamentável, pois existem diversas ferramentas desenvolvidas 
especialmente para auxiliar no processo de ensino- aprendizado, ferra-
mentas essas que “dariam uma nova cara” à educação, talvez tornando-a 
até algo mais prazeroso para os estudantes. Muitas vezes um simples 
vídeo tornaria um conteúdo mais interessante ou compreensível. Isto quer 
dizer que possivelmente uma simples apresentação de slides permitiria 
a visualização de conceitos complexos, facilitando seu entendimento 
para os alunos, por exemplo.

É triste e preocupante pensar que a escola do século XXI, salvo raras 
exceções, é a mesma do século XV. Há um dizer popular que nos traz 
uma reflexão sobre o assunto. Ele nos diz que se Dom Pedro voltasse 
hoje para o nosso mundo, o único lugar que lhe pareceria familiar e 
confortável seria a escola, porque lá nada mudou. Como é possível 
depois de tanto tempo e de tantas transformações sociais a escola se 
manter estruturada da mesma maneira (professor depositante e aluno 
recebedor de conhecimento)?

A seguir, será realizada uma reflexão a respeito das potencialidades 
da tecnologia na área da educação e será discutida a importância de 
incorporá-las ao dia a dia escolar.
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Possibilidades da Utilização de Tecnologias em Instituições de Ensino

Para Kenski (2007, p. 45), há muitos benefícios relacionados à 
utilização das novas tecnologias em instituições de ensino. Entre eles, 
podemos citar: a familiaridade do aluno com as ferramentas tecno-
lógicas (a televisão, por exemplo), a ilustração de teorias de difícil 
compreensão de maneira simplificada e colorida, o aprendizado com 
diversão e interesse, entre outros aspectos. Além disso, as ferramentas 
tecnológicas podem ser utilizadas para o desenvolvimento com os alunos 
de conteúdos variados, de todas as disciplinas, o que o torna seu uso 
ainda mais interessante.

As novas tecnologias de comunicação (TICs), sobretudo a televisão 
e o computador, movimentaram a educação e provocaram novas 
mediações entre a abordagem do professor, a compreensão do aluno 
e o conteúdo veiculado. A imagem, o som e o movimento oferecem 
informações mais realistas em relação ao que está sendo ensinado. 
Quando bem utilizadas, provocam a alteração dos comportamentos 
dos professores e alunos, levando-os ao melhor conhecimento e 
maior aprofundamento do conteúdo estudado (Kenski, 2007, p. 45).

Existe uma grande variedade de produtos disponíveis no mercado para 
serem adotados como complementos de ensino. São vídeos, softwares, 
sites, aplicativos de celulares e tablets, lousas interativas, microscópios 
e salas em 3D, que transformam a sala de aula, assim como também 
transformam a maneira de se construir o conhecimento. A sala de aula 
deixa de ser um local para depósito de informações e se torna um am-
biente de pesquisa e de descobertas. Os alunos deixam de ser meros 
receptores e se transformam em produtores de conhecimento. Mais 
do que isso, tornam-se compartilhadores dele. Isso porque os próprios 
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alunos, com o auxílio do professor, poderão selecionar e discutir entre 
eles sobre conteúdos trabalhados em aula.

Não há dúvida de que as novas tecnologias de comunicação e infor-
mação trouxeram mudanças consideráveis e positivas para a educa-
ção. Vídeos, programas educativos na televisão, e no computador, 
sites educacionais, softwares diferenciados transformam a realidade 
da aula tradicional, dinamizam o espaço de ensino-aprendizagem, 
onde anteriormente, predominava a lousa, o giz, o livro e a voz do 
professor (Kenski, 2007, p. 46).

Por causa dessas ferramentas, o uso de práticas totalmente tradicio-
nais, centralizadas no professor como sendo o detentor do conhecimento, 
passa a ser repensado e até mesmo muitas delas são deixadas de lado 
e substituídas por práticas em que as interações aluno-professor e alu-
no- tecnologia são consideradas fundamentais para uma aprendizagem 
significativa. Nesse novo cenário, o professor se torna um orientador, 
um guru, que apresenta caminhos e desafios para que os alunos atinjam 
os objetivos de aprendizagem propostos ao invés de apenas apresentar 
os conteúdos a serem memorizados. Os alunos recebem as orientações 
e se utilizam dos materiais que têm à disposição para compreenderem 
determinado conteúdo.

Isso porque uma nova educação exige novas estruturas e um novo 
olhar sobre as interações aluno-professor. Uma aprendizagem com base 
em ferramentas tecnológicas exige indivíduos autônomos e colaborativos, 
características essas pouco valorizadas em uma sala de aula tradicional.

O uso de recursos das tecnologias digitais como simulações, tele-
presença, realidade virtual e inteligência artificial instala um novo 
momento no processo educativo. O fluxo de interações nas redes e a 
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construção, a troca e o uso colaborativos de informações mostram a 
necessidade de construção de novas estruturas educacionais que não 
sejam apenas a formação fechada, hierárquica e em massa como a que 
está estabelecida nos sistemas educacionais (Kenski, 2007, p. 48).

Para as instituições de ensino, também é válido o uso destas tec-
nologias porque elas ajudam a mudar a ideia formada a respeito de 
escola que muitas pessoas têm, de ser um lugar de regras chatas e de 
trabalho indesejável. Esta transformação poderá acontecer se o aluno 
começar a sentir- se parte do processo de aprendizagem e também se 
ele perceber a importância daquilo que estuda (e com a utilização de 
slides ilustrados, lousas interativas, blogs, sites, softwares, entre outros, 
fica mais fácil compreender os conteúdos ensinados porque se tornam 
diferenciados e interessantes. Isto porque a forma de apresentação está 
próxima à realidade do grupo que é dinâmico, que assiste a televisão, 
joga videogame, comunica-se com os outros de maneira rápida e que 
tem acesso a redes sociais). Aí então será possível transformar, inclusive, 
a imagem que a escola tem perante os alunos.

As tecnologias permitem um novo encantamento na escola, ao abrir 
suas paredes e possibilitar que alunos conversem e pesquisem com 
outros alunos da mesma cidade, país ou do exterior, no seu próprio 
ritmo. O mesmo acontece com os professores. Os trabalhos de 
pesquisa podem ser compartilhados por outros alunos e divulgados 
instantaneamente na rede para quem quiser. Alunos e professores 
encontram inúmeras bibliotecas eletrônicas, revistas online, com 
muitos textos, imagens e sons, que facilitam a tarefa de preparar 
as aulas, fazer trabalhos de pesquisa e ter materiais atraentes para 
apresentação. O professor pode estar mais próximo do aluno. Pode 
receber mensagens com dúvidas, pode passar informações com-
plementares para determinados alunos. Pode adaptar a sua aula 
para o ritmo de cada aluno. Pode procurar ajuda em outros colegas 
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sobre problemas que surgem, novos programas para a sua área de 
conhecimento. O processo de ensino-aprendizagem pode ganhar 
assim um dinamismo, inovação e poder de comunicação inusitados 
(Moran, 1995, p. 6).

Estamos em plena era das redes sociais e dos aplicativos para celu-
lares e tablets. Praticamente todos têm um perfil em pelo menos uma 
rede social. E a cada dia surge uma novidade voltada à área da educação 
com o uso dessas ferramentas. Trata-se de incontáveis páginas, fóruns, 
grupos, aplicativos especializados em temas específicos ou em jogos 
educativos, à disposição de todos. Basta simplesmente acessá-las e 
usufruir delas. São muitas as oportunidades de se aproveitar as novas 
tecnologias a favor de uma aprendizagem realmente significativa, seja 
para crianças ou para adultos.

As redes também são importantes para tirar dúvidas dos alunos, para 
orientar grupos, para agendar eventos, para lembrá-los de prazos, 
para orientar atividades. Redes como o Facebook permitem a trans-
missão ao vivo de eventos e a gravação deles para posterior acesso. 
Redes como o Whatsapp são interessantes para mensagens rápidas, 
imediatas, para conversar com grupos, para estimular os que estão 
tendo mais dificuldades, para que alunos que estão impossibilitados 
de assistir uma aula possam fazê-lo remotamente ou visualizá-la 
posteriormente. (Moran, 2017, p. 6)

Outra questão interessante voltada ao uso das novas tecnologias 
em sala de aula é a possibilidade de se ter um ensino diferenciado de 
acordo com o alunado. Os professores podem criar sites, fóruns, sele-
cionar materiais e sugerir vídeos aos alunos de acordo com os temas 
abordados em aula. Em uma outra abordagem pedagógica, os próprios 
alunos podem sugerir conteúdos da internet para as aulas que serão 
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desenvolvidas nas instituições de ensino. E quando os alunos fazem 
parte das aulas, eles tendem a ter mais interesse em participar delas.

As tecnologias digitais são importantes também para personalizar 
o processo de aprendizagem, para a elaboração de roteiros indivi-
duais, que os alunos podem acessar e estudar no seu ritmo. Essa 
flexibilidade permite que cada aluno possa progredir de acordo com 
sua capacidade, ritmo e situação e possa fazer sua avaliação quando 
se sentir pronto. (Moran, 2017, p. 3)

É importante deixar claro que, de acordo com Moran (1995, p. 6), 
o professor continua sendo personagem fundamental nesse novo con-
texto educacional, uma vez que é ele quem vai fazer a mediação entre 
os alunos e os conteúdos. Além disso, o professor será responsável por 
preparar aulas criativas e significativas, de maneira que os objetivos de 
aprendizagem definidos para as aulas sejam atingidos.

As tecnologias de comunicação não substituem o professor, mas 
modificam algumas das suas funções. A tarefa de passar informações 
pode ser deixada aos bancos de dados, livros, vídeos, programas em 
CD. O professor se transforma agora no estimulador da curiosidade 
do aluno por querer conhecer, por pesquisar, por buscar a informação 
mais relevante. Num segundo momento, coordena o processo de 
apresentação dos resultados pelos alunos. Depois, questiona alguns 
dos dados apresentados, contextualiza os resultados, os adapta à 
realidade dos alunos, questiona os dados apresentados. Transforma 
informação em conhecimento e conhecimento em saber, em vida, 
em sabedoria - o conhecimento com ética (Moran, 1995, p. 6).

A utilização de novas tecnologias representaria um grande avanço 
para o campo educacional e, ao mesmo tempo um grande paradoxo, 
pois levaria para os estabelecimentos de ensino um pouco da realidade 
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presente no dia a dia das pessoas. Faria isso, porém justamente por 
meio da virtualidade.

As Limitações para o Uso das Novas Tecnologias

Conforme foi apresentado anteriormente, a utilização de ferramen-
tas modernas e tecnológicas pode transformar a educação de maneira 
positiva. Porém, nem tudo acontece da forma esperada, porque o ensino 
com inovações tecnológicas ainda encontra muitas barreiras para a sua 
realização efetiva.

Segundo Moran (2012), a questão cultural ainda é uma grande 
dificuldade a ser enfrentada para se implantar o uso das novas tec-
nologias. A questão cultural, neste caso, está ligada ao tradicional 
papel do professor nas aulas. Trata-se de uma revolução muito grande 
para alguns educadores abrir espaço em suas aulas para que seus 
alunos desempenhem um papel mais ativo em relação à aquisição 
de conhecimento. O fato de alguns alunos lidarem melhor com as 
tecnologias do que os próprios professores também assusta a muitos 
educadores, pois os mesmos têm medo de perder o controle sobre 
sua aula e sobre seus alunos ao demonstrar a eles essa “fraqueza”. 
De acordo com o autor:

Os modelos de ensino focados no professor continuam predominan-
do, apesar dos avanços teóricos em busca de mudanças do foco do 
ensino para o de aprendizagem. Tudo isto nos mostra que não será 
fácil mudar esta cultura escolar tradicional, que as inovações serão 
mais lentas, que muitas instituições reproduzirão no virtual o mo-
delo centralizador no conteúdo e no professor do ensino presencial 
(Moran, s.d., p. 1).
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Outro ponto complicador é que, ao contrário dos alunos, a postura 
adotada pelos professores em relação às novas ferramentas, na maioria 
das vezes, não é de curiosidade ou ânimo. Eles não conhecem as ferra-
mentas e não procuram conhecê-las. Confiam em sua metodologia de 
ensino, com a qual têm trabalhado há anos e ignoram a necessidade se 
de aprender cada vez mais. Muitas vezes dispõem de vídeos, laborató-
rios de informática e outros materiais, mas não os utilizam, ou não os 
utilizam de maneira a aproveitar tudo o que elas têm a oferecer.

Os alunos estão prontos para a multimídia, os professores, em geral, 
não. 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. Creio 
que muitos professores têm medo de revelar sua dificuldade diante 
do aluno (Moran, s.d., p. 1).

Para Kenski (2007, p. 57) outro problema relacionado à má utilização 
dos meios tecnológicos é não ter claro o que se quer ensinar e como 
se ensinar: “Um segundo problema é a não adequação da tecnologia 
ao conteúdo que vai ser ensinado e aos propósitos do ensino. Cada 
tecnologia tem a sua especificidade e precisa ser compreendida como 
um componente adequado no processo educativo”. Em alguns estabe-
lecimentos de ensino educadores usam o laboratório de informática 
como “passatempo”. Deixam os alunos livres par navegarem na internet 
e perdem com isso uma ótima oportunidade de desenvolver conteúdos 
importantes por simples falta de planejamento.

Um ponto importante a ser considerado é que o ensino com base 
em ferramentas tecnológicas deve ser avaliado com cuidado quando o 
público alvo são crianças ainda não alfabetizadas. Isso porque alunos 
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menores, que não leem e não escrevem, precisam de um apoio maior 
dos professores. Não significa que ao ensino deles é vetado o uso de 
tecnologias (jogos e vídeos são muito bem vindos). Porém, fica difícil 
imaginar educação à distância, por exemplo, sendo que esses alunos 
ainda não são independentes em relação às tecnologias. A realização 
de pesquisas e a participação de fóruns também fica condicionada ao 
auxílio de um adulto.

Todavia, talvez o problema mais comum seja a falta de apoio finan-
ceiro e pedagógico para o desenvolvimento de atividades motivadoras 
e transformadoras. Muitas escolas não possuem os equipamentos tec-
nológicos, enquanto outras os têm, mas não têm dinheiro suficiente 
para fazer a manutenção adequada deles. Além disso, pouco suporte 
pedagógico é oferecido ao professor, que de repente se vê diante de um 
equipamento caro, mas que a princípio (por falta de conhecimento) lhe 
parece desnecessário. Em alguns casos, os professores têm interesse em 
desenvolver um trabalho de qualidade envolvendo tecnologias, porém 
não recebe apoio pedagógico. Vê-se em meio a um currículo fechado 
e engessado, o qual não prevê espaços para aulas diferenciadas.

As escolas não têm verba suficiente para manutenção e atualização 
permanentes dos programas e realização de treinamentos para todo 
o pessoal pedagógico e administrativo do estabelecimento. É preciso 
que verbas cada vez maiores sejam previstas nos orçamentos para 
esses itens, além da aquisição de novas máquinas e novos programas. 
(Kenski, 2007, p. 59).

A utilização de novas tecnologias é algo realmente interessante e 
pode trazer muitos benefícios a quem delas fizer uso. Entretanto, é ne-
cessário que antes de adotar essas ferramentas o professor e todo grupo 
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escolar seja orientado e motivado a utilizá-las. Essa conscientização 
também precisa ocorrer nas instâncias municipais e governamentais 
para que haja também incentivos financeiros para a aquisição, utilização 
e manutenção desses meios tecnológicos.

Obviamente, intensifica-se dessa forma o trabalho do professor, 
já que a escola e todo o sistema educacional passam a funcionar 
com outros tempos e em múltiplos espaços, diferenciados. Não 
deixa de ser, no entanto, esse um rico momento para repensarmos 
as políticas educacionais na perspectiva de resgatar a dignidade do 
trabalho do professor, com  a retomada de sua autonomia e, com 
isso, experimentar novas possibilidades com a presença de todos os 
novos elementos tecnológicos da informação e comunicação (Pinto 
& Pretto, 2006, p. 24).

Considerações Finais

O objetivo principal deste trabalho foi pesquisar a relevância do uso 
de tecnologias voltadas à educação e compreender quais outros fatores 
podem interferir em uma aprendizagem que se utiliza de ferramentas 
inovadoras, a fim de que ela aconteça de maneira eficiente.

Este estudo é bastante relevante, uma vez que as instituições de 
ensino precisam se tornar locais de interesse pelo saber e pelo novo, e 
isso inclui as “novas tecnologias”. Todavia, caso elas continuem com 
os mesmos métodos de ensino que já são usados há anos, elas poderão 
não atingir seus objetivos de ensino, principalmente porque os públicos 
a quem atendem são principalmente frutos das gerações Y e Z, as quais 
veem nas novas tecnologias possibilidades, diversão, necessidades, 
satisfação e progresso. A eles, o uso de tecnologias no dia a dia é ainda 
mais natural, e por isso precisa ser integrado inclusive em seu modo 
de aprender.
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Mobile Learning: da Sala de Aula Tradicional à 
Educação na Ponta dos Dedos
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O presente artigo propõe, por meio de análise bibliográfica, uma 
reflexão sobre como as mudanças do ecossistema midiático contem-
porâneo permitiram o surgimento de novas formas de aprendizagem, 
inclusive baseadas em dispositivos móveis com acesso à Internet, caso 
do Mobile Learning.

As salas de aula e bibliotecas quase sempre foram os principais 
espaços para a obtenção de informações e consequente construção do 
conhecimento. Porém, a partir do advento da Web – que possibilitou 
que o número de dados encontrados no ambiente digital sobrepujasse 
consideravelmente o que se pode obter em livros físicos –, percebe-se, 

1. Pós-doutorado Júnior CNPq/Universidade Federal de Mato Grosso.
 Doutora em Comunicação Social (UMESP).
 Docente colaborada no Mestrado em Ensino e na Faculdade de Comunicação 

Social na Universidade de Cuiabá (Unic).
 E-mail: fonsecaanagraciela@gmail.com
2. Doutora em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo.
 Docente no curso de Jornalismo da Universidade Federal do Amapá, líder do 

grupo de pesquisa COMERTEC – Comunicação, Mercado e Tecnologia. 
 E-mail: claudiamaria@unifap.br
3. Doutor em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo (ECA-USP).
 E-mail: rafaelvergili@usp.br



283

cada vez mais, a busca por conteúdo on-line, especialmente por meio 
de Aprendizagem Móvel.

Em busca de refletir a respeito do tema do “1º Congresso Ibero-
-americano sobre Ecologia dos Meios”, que trata “Da Aldeia Global 
à Mobilidade”, este trabalho é constituído por quatro seções, além da 
Introdução e das Considerações Finais, na seguinte ordem: “Que ‘tri-
bo’ é essa?”; “Preceitos de glocalização”; “As criações coletivas em 
ambientes digitais”; e “Mobile Learning: aprendizagem em qualquer 
lugar e a qualquer tempo”.

A primeira seção tratará dos conceitos de “tribalização”, “destri-
balização” e “retribalização”, discutidos, em especial, por Marshall 
McLuhan (1969). O tópico contribuirá para contextualizar as mudanças 
ocorridas no ecossistema midiático, desde a comunicação verbal até a 
troca de mensagens via Web dos dias atuais.

A segunda seção abordará o conceito de “glocalização” (global + 
local) e o encurtamento de distâncias provocado principalmente pelo 
advento da Internet. Para isso, serão utilizadas obras de diversos auto-
res, como: Trivinho (2007); Dowbor (2009); McLuhan e Nevitt (1972); 
Flusser (2007); Sodré, 2012; e Weinberger, 2011.

A terceira seção terá como foco as criações coletivas e a importância 
que os códigos adquiriram nos últimos anos. Tomar-se-ão como refe-
rência textos dos seguintes autores: Benkler (2006), Castells (2011), 
Manovich (2008), Tapscott (2010), entre outros.

Por fim, a quarta seção do artigo discorrerá sobre Mobile Learning, 
também conhecido como Aprendizagem Móvel. A definição e sua 
aplicabilidade nos dias de hoje serão discutidas por meio de textos e 
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obras de Gomes (2011), Tarouco, Fabre, Konrath e Grando (2004), 
entre outros autores.

Que ‘Tribo’ é Essa?

Parte significativa para compreender o ecossistema midiático em 
que a sociedade está inserida atualmente advém de um olhar sobre o 
desenvolvimento da comunicação entre pessoas. Esse tema tem rela-
ção direta com os estudos de Marshall McLuhan (1969), ao tratar de 
“tribalização”, “destribalização” e “retribalização”.

Segundo o autor, em um primeiro momento, no que tange à tribaliza-
ção, no passado, a comunicação era basicamente realizada de modo oral, 
restringindo-se às curtas distâncias. Vale ressaltar que Michel Maffesoli 
(1987), na mesma linha de raciocínio, indicou que a formação de tribos 
tem relação direta com uma constante procura por elementos de identi-
ficação, afetividade, troca de sentimentos e união de um indivíduo a um 
grupo. Uma comunicação mais próxima fortalecia ainda mais os laços.

Na sequência, McLuhan abordou a destribalização, em que, nes-
se segundo momento, a escrita e a impressão (prensa de Gutenberg) 
ampliaram os laços das tribos. Por exemplo, os livros permitiram o 
contato com temas externos às tribos a que pertenciam, desatando os 
nós de apenas um local de fala, mas introduzindo uma característica 
de linearidade característica de obras literárias. Sob esse prisma, José 
Eugenio de Oliveira Menezes (2007, p. 38) afirma que

A uniformidade e a repetibilidade possibilitadas pela invenção de 
Gutenberg gerou o que McLuhan chamou de ‘destribalização’. 
De um universo tribal, marcado por preocupações gregárias, pela 
força da repetição oral de histórias captadas por ‘ouvidos’ reunidos 



285

ao redor da mesa, passamos para o mundo da escrita, no qual os 
alfabetizados podem ler a respeito de temas e problemas que estão 
muito distantes da ‘tribo’ à qual estavam plenamente integrados. 

No terceiro momento, o autor tratou da retribalização, em que 
a linearidade deixou de ser uma característica fundamental e a des-
continuidade na aquisição de informações tornou-se regra, dadas as 
características do rádio e da televisão, analisadas no período, e da Web, 
caso a comparação pudesse – na época – ser realizada por McLuhan 
com base no ecossistema midiático contemporâneo. Basicamente, a 
retribalização foi considerada responsável por alargar conexões com 
outras culturas.

Preceitos de Glocalização 

Constata-se, diante do contexto apresentado no segmento anterior, 
a relação com o conceito de glocalização exposto por Trivinho (2007), 
em que acredita-se que mesmo estando em um local físico (presencial), 
ao consumir conteúdo de um aparelho com acesso à rede (Web), ou que 
tenha programação em escala global (televisão, por exemplo), a pessoa 
sente-se parte de algo “glocal” (global + local). Ou seja, o indivíduo tem 
a sensação de estar em contato com todo o globo terrestre, especialmente 
em decorrência da transmissão de informações praticamente em tempo 
real4, como se distâncias físicas tivessem sido reduzidas na prática. 

4. Entende-se o “tempo real” como aquele que, diferentemente do tempo biológico, 
não leva em consideração a localidade e o fuso horário. A separação entre pessoas 
em rede ocorre somente pelo tempo de conexão, possibilitando, praticamente 
de modo simultâneo, o compartilhamento de informações e de experiências 
(Castells, 2011; Trivinho, 2007).
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É possível afirmar que a “realidade glocal” apresenta a interde-
pendência entre as vidas cotidianas do ambiente local e dos processos 
globais desenvolvidos, por exemplo, nos âmbitos da cultura, da política 
e da economia (Tufte, 2010).

Por conseguinte, a “glocalização” pode ser caracterizada pelo atrito 
e pela coexistência entre os fluxos existentes em espaços geográficos 
(locais) e digitais (globais). Ou seja, pelas aparentes semelhanças e 
diferenças de percepção de tempo e espaço quando pessoas estão co-
nectados – ou não – à rede (Soares, 2006). Nessa perspectiva, eviden-
cia-se uma oposição entre o pensamento da identidade, das raízes, e da 
interioridade e, simultaneamente, de exterioridade e desterritorialização 
(Castro, 2009).

À luz da obra de McLuhan (1969), pode-se dizer que a partir do 
advento de cada tecnologia, um novo ambiente humano é criado, com 
um reprocessamento constante na noção de tempo e espaço/distância, 
determinando a importância de um meio de comunicação como extensão 
do homem, uma vez que pessoas moldam e são moldadas pela tecnologia. 

Nessa perspectiva, de acordo com Dowbor (2009), o digital encurtou 
distâncias e possibilitou que informações deixassem de ser regionali-
zadas. Com isso, intermediários deixaram de ser meros receptores e 
tornaram-se, também, produtores de conteúdo – o que foi discutido, 
inclusive, por McLuhan e Nevitt (1972) – ou, na visão de Flusser (2007), 
uma espécie de fabricantes de mundos paralelos por meio de códigos, 
simulando uma nova realidade e permitindo a confiança entre usuários.

Pode-se dizer que a televisão já permitia, de certa forma, a sensação 
“glocal”, todavia sem participação direta entre indivíduos. Por exemplo: 
em uma corrida de Fórmula 1, transmitida mundialmente, qualquer 
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cidadão, em qualquer país do mundo, poderia ter a sensação de estar 
“presente” ao evento, uma vez que o mundo todo está assistindo ao 
mesmo evento, no mesmo instante (apenas pela diferença de segundos 
entre sinais emitidos para os países).

Essa sensação glocal foi potencializada com o desenvolvimento 
da Web. Aflorou-se, também, o sentimento de pertencimento de grupo 
e uma imersão ampliada em discussões que superaram demarcações 
regionais, demolindo barreiras de tempo e espaço. Rompe-se, por 
consequência, a impressão de que ao desligar o computador, a pessoa 
está restrita apenas ao contexto local e religando a máquina, voltará ao 
contexto global. A sensação glocal impera, em todos os momentos, por 
uma transição natural, uma vez que se está constantemente imerso por 
meio do smartphone, perdendo-se a referência do tempo biológico e 
passando praticamente o tempo todo on-line (Palácios, 2009; Parente, 
2009; Trivinho, 2007).

As Criações Coletivas em Ambientes Digitais

Um exemplo prático da conjuntura supracitada é este próprio ar-
tigo, redigido por três pessoas que nunca estiveram, ao mesmo tem-
po, no mesmo espaço físico. Ou seja, o ambiente digital não provoca 
apenas a sensação de compartilhamento de conteúdo simultâneo sem 
necessidade de presença física concomitante, como também propicia 
criações coletivas, que, por meio da Web, se conectam e desenvolvem 
informação estruturada. 

Como comentado brevemente na introdução deste artigo, se no 
passado as formas principais de obtenção de informações confiáveis 
eram os livros, bibliotecas e salas de aula, nota-se, cada vez mais, uma 
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aceitação de informações produzidas coletivamente ou de modo compar-
tilhado em forma de e-books, revistas científicas eletrônicas, entre outras 
possibilidades do ambiente digital (Sodré, 2012; Weinberger, 2011). 

De certo modo, isso ocorre porque a Internet possibilitou um cenário 
tecnológico baseado em uma arquitetura de interconexão distribuída, 
multidirecional e ilimitada, permitindo a conexão entre computadores 
por meio da rede. Ou seja, qualquer máquina computacional tem acesso 
a outra ao utilizar-se da Internet, o que alterou profundamente a relação 
entre pares (Berners-Lee & Fischetti, 2000; Galloway, 2004). 

Essa estrutura estável e harmônica, em conjunto com o desenvolvimen-
to da Web e com o surgimento dos softwares, como relata Lev Manovich 
(2008), tornaram cada vez mais intuitivo o uso das máquinas, o que possi-
bilitou qualquer indivíduo, sem conhecimento especializado em tecnologia, 
poder acessar informações, remixar conteúdo e disseminar imagens, textos, 
vídeos ou áudios, inclusive de forma colaborativa (em parceria com outras 
pessoas), como relatam Benkler (2006), Tapscott (2010) e Castells (2011).

Segundo Silveira (2009), em decorrência das facilidades possibi-
litadas pela Internet, nos dias de hoje, acontece uma recombinação de 
informações – muitas vezes estruturadas – que possibilitam a geração 
de conhecimento de forma muito mais intensa, rápida e diversificada. 
Castro (2009), na mesma linha de pensamento, indica que o novo con-
texto tecnológico tem grande importância nas formas de construção do 
conhecimento, especialmente pelas facilidades para recortes, montagens 
e destruição de informações de modo cada vez mais rápido. 

É nessa mesma perspectiva que Tufte (2010, p. 60) afirma que os 
jovens “são a geração de cidadãos crescentemente exposta a – e fazendo 
uso das – mídias e tecnologias de informação e Comunicação, tanto 
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para entretenimento quanto para fins de informação, contatos sociais e 
mobilização e para compartilhar conhecimento”.

Pode-se dizer que, em partes, esse fenômeno ocorre em virtude da 
superação de obstáculos existentes antes do advento da Internet. Ou 
seja, se antes havia um custo fixo associado aos produtos físicos, com 
as novas tecnologias, disseminam-se cópias e distribuições de conteúdo 
de forma inteiramente gratuita. Por exemplo, se antes demoravam-se 
horas para uma fita com um filme dentro ser gravada em outro aparelho 
de videocassete – e ainda existia o custo ligado ao preço da fita virgem 
para fazer a gravação –, agora copia-se um filme em um notebook em 
segundos, gratuitamente, e distribui-se para milhões de pessoas, em 
poucos minutos, ao subir o arquivo em algum website. Uma mudança 
dos átomos para os bits (Lessig, 2008; Shapiro & Varian, 1999).

Com a possibilidade de acessar diversas informações, a qualquer 
momento, desconexas, contínuas ou simultâneas, seja pelo celular, pelo 
computador ou até pelo televisor, o indivíduo desfruta constantemente, 
sem necessidade de competição5 - “nonrival”, como define Benkler 
(2006). Isso porque, diferentemente de produtos físicos/materiais (um 
alimento, por exemplo), que só podem ser consumidos em sua inte-
gralidade por apenas um indivíduo, informações podem ser usadas 
indiscriminadamente, por quantas pessoas tiverem interesse.

A partir dessa possibilidade de que informações sejam compartilha-
das e consumidas infinitas vezes, por muitas pessoas, simultaneamente, 
possibilita-se, portanto, o desenvolvimento de um sistema voluntário de 

5. Nos dias de hoje, de acordo com Dowbor (2009), pode acontecer um deslocamento 
do paradigma da competição para o paradigma da colaboração. Esse deslocamento 
não se daria no sentido da inexistência da competitividade, mas no fato de práticas 
colaborativas sobrepujarem as competitivas.



290

colaboração. E é dessa participação mais ativa do até então consumidor 
de informações, que são geradas colaborações coletivas e facilitado o 
acesso a informações.

Pode-se dizer que uma pessoa dificilmente viajará em uma embarca-
ção construída de forma coletiva por leigos, mas utilizará a Wikipédia 
como fonte de informação, mesmo que não saiba os responsáveis pela 
edição colaborativa dos textos. 

Os códigos, como indicou Flusser (2007), tornaram os indivíduos 
em “arquitetos” de mundos paralelos, em especial por meio da proli-
feração de imagens que simulam a realidade (mundo real). A força dos 
códigos passou confiança crescente aos usuários de sistemas digitais. 
Ao pegar qualquer lista de marcas mais valorizadas no mercado no dia 
de hoje (2019) e comparar com rankings divulgados há 10 ou 20 anos, 
por exemplo, será constatada uma diferença enorme entre o prestígio 
de “bens materiais” no passado e do poder da informação nos dias de 
hoje. Se antes destacavam-se empresas como General Electric, General 
Motors e Ford, hoje destacam-se Google e Apple (Manovich, 2008).

Essa credibilidade construída ao longo do tempo por sistemas on-line 
tem contribuído para o fortalecimento inclusive da educação realizada 
por meio de dispositivos móveis, como poderá ser observado na pró-
xima seção do artigo.

Mobile Learning: Aprendizagem em Qualquer Lugar e a
Qualquer Tempo

É nesse contexto que o Mobile Learning se desenvolve. Mobile 
Learning ou a Aprendizagem Móvel é definida por Tarouco, Fabre, 
Konrath e Grando (2004) como uma modalidade de ensino que permite 
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ao aluno acessar materiais, assistir aulas síncronas e assíncronas, inte-
ragir em qualquer lugar e a qualquer tempo. De acordo com Mülbert e 
Pereira (2011), o termo aparece pela primeira vez em uma publicação 
científica no ano de 2001, e destaca a tendência e o potencial deste for-
mato, atribuído as vantagens de se estudar em qualquer lugar e tempo.

De forma geral, é possível perceber um processo de transposição 
das relações de dispositivos desktops para móveis, como smartphones 
e tablets. Além disso, é atribuída à educação a necessidade de acom-
panhar, de forma contextualizada, essa nova ecologia comunicacional 
(Gomes, 2011). Diante dos aspectos apresentados, dispositivos móveis 
podem também ser utilizados pela educação.

A presença das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação é 
uma realidade na sociedade contemporânea. Disseminadas em diversos 
setores e segmentos, essas tecnologias vêm moldando e mudando há-
bitos, costumes e práticas. Com a evolução tecnológica, esses aparatos 
abarcam cada vez mais recursos, ampliam capacidades e incorporam 
sistemas e funções. 

Da grande e desajeitada coleção de caixas dos computadores main-
frame6, passando pelos computadores pessoais sobre a mesa, chegando 
à tecnologia móvel, com celulares e smartphones (Santaella, 2007) a 
presença desses aparatos impactam a sociedade em diversos níveis, não 
sendo diferente com a educação: 

Assim, as novas tecnologias digitais encontram-se entre os elementos 
característicos da nova economia, das novas relações interpessoais, 

6. Mainframe se refere ao gabinete principal que alojava a unidade central de 
processamento nos primeiros computadores.
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culturais, internacionais, dos novos sistemas de transporte e, tam-
bém, dos novos modelos de aprendizagem (Fedoce, 2010, p.133).

Sobre os dispositivos móveis, percebe-se que o uso pode ir além do 
entretenimento, pois “as tecnologias móveis têm potencial para com-
plementar as práticas de aprendizagem, em convergência com outros 
métodos e outras mídias, permitindo a ampliação do espaço educacional 
para a sociedade como um todo” (Fedoce & Squirra, 2011, p.276).

De acordo com Manuel Castells, a comunicação móvel tornou-se 
o modo predominante de comunicação na atualidade. Para o autor, os 
números representam a facilidade de acesso a essa tecnologia em relação 
a outras, especialmente para a conexão à internet. Além da difusão, em 
termos numéricos, os dispositivos móveis oferecem uma comunicação 
multimodal (áudio, vídeo e texto) e favorecem a distribuição da Internet 
através de redes sem fio, liberando das limitações de infraestrutura de 
linhas fixas (Castells, 2008).

Segundo dados da Anatel, o Brasil terminou o mês de dezembro 
de 2018 com 229,2 milhões de celulares e densidade de 109,24 celula-
res/100 habitantes (Teleco, 2019). Ainda em 2007, devido aos números 
expressivos de celulares no mundo (em 2015 chegou a 7,2 bilhões 
[Teleco, 2016]), Castells (2008) destacou que a telefonia móvel é a 
tecnologia de comunicação de difusão mais rápida na história humana, 
embora existam disparidades nas taxas de penetração entre países ricos 
e países em desenvolvimento.

Nesse sentido, o uso de dispositivos móveis para fins educacionais 
aparece como opção junto as demais tecnologias digitais. Para o caderno 
sobre a “Mobilidade” (Fundação Telefônica Vivo, 2013) da série “Educa-
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ção no Século XXI” da Fundação Telefônica Vivo, é preciso considerar 
o número de celulares no país e no mundo. A disseminação seria um 
dos motivos principais para a apropriação de celulares para a educação, 
junto com a familiaridade, outra característica dessa tecnologia. Apesar 
disso, a publicação destaca que o celular ainda é ignorado como recurso 
pedagógico, ora por provocar distração, ora pela resistência docente na 
adoção de tecnologias de forma geral.

O uso de celulares, smartphones, tablets e demais tecnologias móveis 
para aprendizagem é chamado de Mobile Learning (Aprendizagem Mó-
vel). Mobile Learning ou Aprendizagem Móvel é definida por Tarouco, 
Fabre, Konrath e Grando (2004) como uma modalidade de ensino que 
permite ao aluno acessar materiais, assistir aulas síncronas e assíncronas, 
interagir em qualquer lugar e a qualquer tempo. Para Rachid e Ishitani 
(2012), as características da Aprendizagem Móvel é que ela utiliza 
dispositivos que são usados em qualquer lugar; considerados de uso 
pessoal; mais baratos que computadores pessoais e mais fáceis de usar.

Winters (2006) coloca que a Aprendizagem Móvel acontece em 
qualquer lugar quando o aluno não está em um local fixo ou aproveita 
as oportunidades oferecidas por tecnologias móveis. Segundo Winters 
(2006), as perspectivas são a extensão do ensino à distância, a ampliação 
da educação formal centrada no aluno e não no dispositivo. 

De acordo com Traxler (2011), desde o ano 2001, a Aprendizagem 
Móvel tem vindo a amadurecer e a consolidar-se. Ainda, para o autor, 
este formato já provou ser capaz de levar a aprendizagem a pessoas, 
comunidades e países que antes estavam afastados a beneficiarem 
de outras iniciativas educativas, reforçar e enriquecer atividades de 
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aprendizagem, através de experiências mais personalizadas, autênticas, 
situadas e sensíveis ao contexto. 

A respeito do uso de dispositivos móveis para o ensino-aprendiza-
gem no Brasil, o caderno Mobilidade (Fundação Telefônica Vivo, 2013) 
aponta que as iniciativas na área ainda são tímidas, embora coloque 
a modalidade como tendência. Os atributos positivos para adoção se 
devem as características dos dispositivos: leves, funcionais e eficientes. 

Em comparação com outras tecnologias móveis, como notebooks e 
tablets, os celulares ganham pelo aspecto físico, fazendo diferença em 
atividades externas, considerando o tamanho e câmera embutida, por 
exemplo. O caderno também destaca a necessidade de investimento em 
infraestrutura de banda, pois, a falta de conexão e baixa velocidade são 
fatores que comprometem iniciativas com o uso de dispositivos móveis.

Em 2013, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura - UNESCO, incentivadora da Aprendizagem Móvel 
apresentou em Paris durante a Mobile Learning Week, o “Policy Gui-
delines for Mobile Learning”, um guia com dez recomendações para 
ajudar governos a implantarem tecnologias móveis em salas de aula. 
Segundo o guia, os pilares da Aprendizagem Móvel são: levar infor-
mação onde ela é escassa, personalizar e flexibilizar a aprendizagem, 
proporcionar feedback imediato e ampliar a produtividade aproveitando 
a aprendizagem em qualquer tempo e espaço.  

O Policy Guidelines enfatiza a necessidade de incorporar dispositivos 
móveis aos processos de ensino-aprendizagem devido à popularização 
desses aparatos, especialmente o telefone celular, pelo aspecto “por-
tátil”, que permite ao usuário transportá-lo com facilidade e por isso 
tê-lo sempre à mão.
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Além deste guia, a UNESCO publicou diversos documentos sobre 
Aprendizagem Móvel. A instituição produziu uma série de estudos en-
tre 2012 e 2013 sobre Aprendizagem Móvel no mundo. A respeito da 
América Latina (Mark, 2012), a publicação contabilizou 21 iniciativas 
com o uso de dispositivos móveis, sendo que entre estas, não constam 
projetos considerados relevantes no Brasil, caracterizados como sem 
visibilidade. 

O estudo aponta que a Aprendizagem Móvel não é generalizada na 
América Latina. Os exemplos encontrados foram lançados recentemente 
e tratam-se de iniciativas consideradas de pequena escala, embora te-
nham a capacidade de atender um público maior. Dentre as propostas, 
a maioria é destinada ao apoio e complemento da educação formal, em 
disciplinas como português e matemática, para alfabetização e letramento 
de públicos desfavorecidos nos aspectos econômico e geográfico. Além 
do ensino-aprendizagem, os dispositivos móveis podem ser utilizados 
também na gestão escolar. 

A UNESCO apoia o uso da Aprendizagem Móvel também para o 
treinamento dos profissionais, propondo usar as tecnologias móveis 
para melhorar a prática docente. Para isso, defende a necessidade de 
integrar essas tecnologias durante a formação. É importante nesse 
processo, demonstrar formas eficazes do uso, tratando os dispositivos 
como aliados, ferramenta de ensino-aprendizagem. 

A organização parte do princípio de que a partir do crescimento e 
diversificação dos dispositivos móveis, utilizá-los para o ensino-apren-
dizagem parece um caminho viável. São colocadas três formas para a 
adoção de dispositivos móveis para o ensino-aprendizagem. A primeira 
compete ao poder público ou escola prover diretamente os dispositivos, 
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na segunda, cada aluno leva seu próprio dispositivo, conhecida como 
BYOD (“Bring Your Own Device” ou “Traga seu próprio dispositivo”) 
e, na terceira, poder público e escola dividem a responsabilidade dos 
custos.

O estudo Temas Globais (Mark, 2012) coloca que a década atual é 
marcada pelos avanços das tecnologias móveis, em que a onipresença 
e a portabilidade colocam essas tecnologias à frente das demais. De 
acordo com este estudo, os dispositivos móveis são mais usados em 
instituições secundárias e universidades do que na escola primária. 

O estudo destaca a percepção negativa em relação aos celulares, no 
que diz respeito a sua adoção como ferramenta de ensino-aprendizagem. 
Celular e educação não combinam, pois esse aparato provoca distra-
ção e pode atrapalhar o processo. Dispositivos móveis são difíceis de 
controlar comparados ao computador, por exemplo, já que se trata de 
uma tecnologia pessoal. Esse aspecto é colocado como um problema, 
a falta de controle no acesso e no que é acessado. Ainda, para o estudo, 
celulares não teriam a capacidade de oferecer um conteúdo sólido. 

Além das desconfianças com os dispositivos móveis, o estudo da 
UNESCO ressalta a falta de políticas que reconheçam e validem a 
Aprendizagem Móvel. Muitos projetos na área não conseguem seguir 
adiante por falta de apoio e investimentos. Com a difusão das tecno-
logias móveis, o acesso apenas ao dispositivo não assegura o fomento 
à aprendizagem, é preciso transformá-lo em uma ferramenta para de 
adquirir conhecimento. 

Mesmo disseminado, o custo de um aparelho celular ainda é caro 
em algumas partes do mundo e os smartphones estão na mão dos mais 
abastados. É preciso criar estratégias para lidar com a diferença de 
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dispositivos, discrepância de modelos e softwares. Este último aspecto 
impacta no uso e criação de aplicativos, por exemplo.

Por outro lado, de acordo com o estudo “Temas Globais”, os disposi-
tivos móveis têm a capacidade de enriquecer oportunidades educativas, 
pois são multimídias e contam com uma gama de funcionalidades, 
fatores que podem fazer a diferença. Favorecem modelos de aprendi-
zagem personalizados “1:1” - um dispositivo por aluno -  e situados. A 
Aprendizagem Móvel pode ajudar pessoas que carecem de oportuni-
dades educativas, com pouco tempo para se dedicar aos estudos, uma 
boa estratégia em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. 
A tendência é aumentar a quantidade de conteúdos disponíveis em 
dispositivos móveis. 

Também há a possibilidade de usar os dispositivos móveis como 
instrumento de gestão, contribuindo para suprir a deficiência na comuni-
cação entre escolas e governos, professores e alunos, esses dispositivos 
podem melhorar e facilitar essa relação (Temas Globais, 2012). 

No estudo “Questões Chave” (Vosloo, 2012) a justificativa para 
investir na Aprendizagem Móvel é que o uso desses dispositivos pode 
melhorar o acesso, a equidade e qualidade da educação e a aplicação 
adequada pode incidir significativamente no processo de aprendizagem. 
Por tratar-se de um aparato de uso pessoal, os dispositivos móveis per-
mitem maior controle sobre o processo de aprendizagem, assim seria 
possível ter uma aprendizagem personalizada e direcionada. 

Nesse sentido, o estudo valoriza a metodologia “1:1”, um dispositivo 
por aluno. Devido à portabilidade, possibilita aceder conteúdo fora da 
escola e conectar-se com outros alunos, além da união das aprendizagens 
formal e informal (Vosloo, 2012). 
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Embora as justificativas e atribuições sejam atraentes, há outras 
questões que precisam ser levadas em conta, segundo o estudo. Apenas 
a tecnologia não basta, principalmente se não estiver alinhada com um 
planejamento e uma razão que justifique sua proposição. O conteúdo 
precisa ser adequado à tecnologia móvel, de preferência que seja com-
patível com a maioria dos dispositivos, caso contrário limita a ação. 

Sobre a função de governos e empresas de telefonia móvel, que tem 
papel fundamental no desenvolvimento e práticas de ensino-aprendi-
zagem móveis, o estudo declara que o poder público é fundamental no 
incentivo e apoio as TDIC na educação, sobretudo, no fornecimento de 
infraestrutura, como conexão satisfatória e estável. Cobertura de banda 
é apontada como requisito para práticas de ensino-aprendizagem móveis 
quando um dos objetivos é expandir tempo e espaço de ensino, como 
também a equidade na educação. Nesse último caso, é preciso pensar 
em alternativas para a população rural e isolada. 

Mesmo com a popularização dos dispositivos móveis, um obstáculo 
é o desconhecimento de governos e público em geral, e a percepção ne-
gativa dos dispositivos em sala de aula. Apesar da difusão, nem sempre 
é possível ter um dispositivo por aluno. 

O relatório “Perspectivas Tecnológicas para o Ensino Fundamental 
e Médio Brasileiro de 2012 a 2017: Uma análise regional por NMC 
Horizon Project” apontou que dispositivos móveis, como celulares e 
tablets estão no horizonte de curto prazo de adoção, refletindo o cres-
cente interesse por esses dispositivos entre o Ensino Fundamental e 
Médio. Para o relatório, as pessoas esperam poder trabalhar, aprender 
e estudar sempre que quiserem e onde estiverem. Celulares e tablets 
estão no horizonte de curto prazo, enquanto extensões desses dispositi-
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vos dependentes da tecnologia de redes de celular estão num horizonte 
mais distante de adoção. 

De acordo com a análise do contexto brasileiro, os tablets, com telas 
significativamente maiores e ricas interfaces com base em movimentos 
e um mercado crescente e cada vez mais competitivo, são apontados 
como ferramentas ideais para compartilhar conteúdo, vídeos, imagens e 
apresentações, pois a utilização é simples, visualmente atraente e móvel.

As capacidades dos dispositivos móveis mais recentes possibilitam 
que os usuários façam experimentos científicos, acompanhem as mu-
danças ambientais, registrem dados, entre outras atividades, a partir de 
qualquer lugar. Laboratórios móveis podem ser utilizados para estender o 
acesso a formas mais tradicionais de laboratórios remotos e possibilitam 
respostas rápidas sem a necessidade de se deixar um local. 

Embora os laboratórios móveis tenham muito potencial para estender 
o aprendizado para fora da sala de aula, esta tecnologia ainda está em 
fase conceitual. A pesquisa no desenvolvimento de laboratórios e pro-
jetos não contém, atualmente, exemplos concretos da ideia em prática, 
mas dada a profundidade dos aplicativos científicos e aplicativos rela-
cionados disponíveis para celulares, o conceito oferece uma promessa 
considerável, aponta o relatório.

Em 2015, foi publicado um estudo sobre Aprendizagem Móvel no 
Brasil, realizado pelo Centro de Estudos Brasileiros da Universidade 
de Columbia (Rosa & Azenha, 2015). O estudo destaca o crescimento 
gradativo das TIC na população em geral, porém ressalta que para o 
ensino-aprendizagem no país, ainda estão em estágio inicial. Os índices 
educacionais abaixo das expectativas mostram a necessidade de melhora 



300

e novas abordagens. Sobre iniciativas de uso das TIC e Aprendizagem 
Móvel aponta para um desenvolvimento casual e experimental.

Sobre Aprendizagem Móvel, o estudo indica um direcionamento 
do seu uso para o combate às desigualdades. Entretanto, o cenário não 
é considerado favorável. Segundo o estudo, a velocidade de internet 
disponível e as redes de energia elétrica de mais de 40% das escolas 
públicas não estão adequadas para essa modalidade.

Acerca dos celulares, de acordo com o estudo, não são consideradas 
como ferramentas de ensino-aprendizagem pelos gestores, mesmo já 
presentes no cotidiano. Em relação à internet móvel, é vista apenas 
como uma alternativa que complementa a falta de wi-fi nas escolas. 

Considerações Finais

Como observado no decorrer do artigo, o ecossistema midiático con-
temporâneo e, em especial, as plataformas digitais têm sido apropriadas 
por pessoas cada vez mais intensamente, o que leva a uma aceleração 
do intercâmbio de informações, em um cenário permeado por códigos e 
símbolos. Todo esse contexto muda radicalmente a forma como o tem-
po e o espaço são encarados pela sociedade, provocando uma espécie 
de encurtamento de distâncias e relações praticamente em tempo real, 
envolvendo indivíduos de diferentes localidades, a respeito de qualquer 
assunto que tiverem interesse (Benkler, 2007; Flusser, 2007). 

Nesse sentido, o conceito de glocalização foi externado para apre-
sentar alterações ocorridas na relação entre a dimensão local e global, 
que até mesmo com realidades culturais diferentes, reduziu distâncias 
e permitiu conexão direta (em “tempo real”) entre as diversas partes 
envolvidas (Franco, 2003). 
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Especialmente a partir do advento da Internet, o cenário tecnológico 
atual se impõe e as informações estão cada vez mais concentradas no 
ambiente digital, muitas vezes desenvolvidas de forma colaborativa. 
Nesse sentido, a medida que, como salienta Marshall McLuhan (1969), 
um novo ambiente humano é criado a partir do surgimento de uma 
tecnologia, estar longe dessas tecnologias atuais dificulta o acesso à 
informação e até mesmo a novas formas de ensino, como também 
destacam Wilson, Grizzle, Tuazon, Akyempong e Cheung (2013), em 
obra disseminada pela UNESCO:

As sociedades em que vivemos hoje são movidas pela informação e 
pelo conhecimento. Não podemos escapar da ubiquidade das mídias 
e de todas as formas de tecnologias de informação e comunicação, 
tampouco do papel que elas desempenham em nossa vida pessoal, 
econômica, política e social. (Wilson, Grizzle, Tuazon, Akyempong 
& Cheung, 2013, p. 59)

Diante de um reprocessamento contínuo, que surge com a inovação 
de ambientes, desenvolvem-se, também, novas maneiras de aprendiza-
gem, definidas no artigo como Mobile Learning.

A disseminação dos dispositivos móveis deve ser vista como o ponto 
de partida para a proposição de práticas de aprendizagem suportadas por 
esses dispositivos e não o principal. A disseminação dessas tecnologias 
torna-se mais visível no cotidiano, mas ainda assim, não as fazem ser 
uma escolha indiscutível como ferramenta de apoio para a Educação. 
Entretanto, esse aspecto faz parte de um conjunto que a escolha desses 
dispositivos traz e que, pensado juntamente, justifica e representa pos-
sibilidades para o processo de ensino-aprendizagem.
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Apenas a difusão de celulares e smartphones, por exemplo, não 
representa algo concreto para a Educação, mas sim o desdobramento 
desse fator em características intrínsecas a esses dispositivos, que jun-
tas podem contribuir para o processo de ensino-aprendizagem, como: 
multimidialidade, multifuncionalidade, mobilidade e portabilidade e 
acessibilidade – econômica e tecnológica.
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A chamada “Era da Informação” vêm se evidenciando no dia a 
dia e nos discursos de diversos autores a anos. Castells (2006) abor-
dou em detalhes esse tema em “A Sociedade em Rede”, indicando 
a tecnologia como a principal responsável por essa transformação. 
Hoje presente nas mais diversas áreas e atividades do cotidiano, a 
tecnologia, permitiu as pessoas a se comunicar, agir e aprender das 
mais diferentes formas.

Segundo as diretrizes publicadas pela UNESCO (West & Vosloo, 
2013), sobre a utilização de Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TIC) para a educação, elas poderão trazer crescimento e melhora na 
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qualidade do ensino, mas para acompanhar essas mudanças/transfor-
mações é necessário que as escolas tenham infraestrutura que suporte 
essas implantações, sendo um desafio para o Brasil.

Segundo Prensky (2001), os alunos jovens “nativos digitais” que 
nasceram na era digital tem mais facilidade em adaptar-se, contrario 
aos que nasceram antes, conhecidos como “imigrantes digitais”, caso 
de professores, gestores entre outros, que precisam aprender sobre a 
tecnologia.

Como observado por Prensky (2001) entre outros pesquisadores, 
estas diferenças de gerações/culturas ou culturais podem gerar con-
flitos. Logo a adoção de dispositivos móveis em sala de aula pode 
até trazer conflitos, mas também pode promover diversos benefícios 
se devidamente implantada, sobretudo aos professores. Dentro desse 
contexto, portanto, a pesquisa procurou investigar como esse “pro-
fessor contemporâneo” pode ser beneficiado com a utilização desses 
novos dispositivos móveis e de quais formas as barreiras comumente 
encontradas nessa relação professor-aluno e aluno-professor, com os 
smartphones podem ser superadas.

Tornando-se fundamental, portanto, investigar a natureza desses 
conflitos no ambiente escolar, as principais mudanças culturais e as 
dificuldades para adaptação, tendo como foco principal a motivação e 
os benefícios que podem ser trazidos aos professores com a adoção dos 
dispositivos móveis em sala de aula.

A relevância deste estudo é a ocorrência de que pesquisadores/auto-
res, desde o final dos anos de 1990, discutem iniciativas para apoio aos 
professores. No caso de Gilster (1998), que em Digital Literay aponta 
que o professor, utilizando dispositivo móvel em sala de aula, passará de 
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centro do conhecimento para facilitador nas pesquisas e o aprendizado 
do aluno. Eshet-Alkalai (2004) aborda a “alfabetização digital” e que 
na era digital, o “analfabeto digital” não sobrevive. 

Objetivos Específicos foram

• Identificar os principais usos e apropriações de dispositivos 
móveis por professores em sala de aula a partir de um estudo 
com casos múltiplos; 

• Cotejar os dados coletados à luz da teoria dos usos e gra-
tificações; 

• Apontar alguns dos benefícios a partir de categorias de aná-
lise.

1 A Cultura Digital e a Transformação na Comunicação dos 
Professores

As mudanças e transformações do mundo com o desenvolvimento 
da tecnologia são apresentadas à luz das reflexões de Castells e Haraway 
(2006). O desenvolvimento tecnológico, popularizou conceitos como 
ciberespaço e cibercultura, que são referenciados nos textos de Lévy 
(2010) e González (2011). Aakus e Katz (2004), afirmaram que cada 
vez mais estas tecnologias, pode tornar-se mais presente quando novos 
dispositivos móveis são desenvolvidos, e neles são incorporadas novas 
funcionalidades, e a colaboração a este fato podemos citar como a mo-
dificação no estilo de vida e integração com tecnologia.

Inicialmente o estudo da mobilidade é desenvolvido por McLuhan 
(1974) sob o tema “Dispositivo Móvel”, posteriormente por Santaella 
e Katz (2008), Angeluci e Américo (2015) que fazem parte das discus-
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sões deste estudo. Podemos encontrar dentre as sugestões apresentada 
nas diretrizes educacionais da UNESCO (West & Vosloo, 2013), que 
os dispositivos móveis devam ser utilizados como ferramenta de apoio 
à educação e aos professores. 

Como apresentado anteriormente, o conflito geracional “alunos - 
nativos digitais” e “professores/gestores – imigrantes digitais” podem 
gerar conflitos onde para o professor,  pode ser um fator inibidor  ao 
uso de TICs em sala de aula. Por outro lado, autores como: Leung e Wei 
(2000), Moran, Hawkes e El Gayar (2010), Lev-on (2011) e Sundar e 
Limperos (2013), Magsamen-Conrad, Dowd, Abuljadail, Alsulaiman, e 
Shareef (2015), apoiados na teoria dos usos e gratificações, apresentam 
em seus estudos benefícios aos professores que utilizam dispositivos 
móveis.  

1.1 Cenários de um Mundo em Mutação

Segundo Castells (2006, p. 43 e pp. 79-80), a indústria eletrônica 
teve seus primeiros estágios entre os anos de 1940 a 1960, onde os 
computadores eram utilizados pelos militares e por grandes empresas.

Logo em seguida podemos dizer que a próxima evolução foi a 
transmissão/comunicação de dados onde passaram a ser utilizados, 
transmissão via satélite, microondas, cabos submarinos, fibra ótica, 
etc.  A telefonia celular trouxe mobilidade e transformou a vida das 
pessoas. A criação e o desenvolvimento da Internet, foram importantes 
transformações tanto tecnológicas quanto comportamental no mundo. 

A transformação na comunicação entre as pessoas, proporcionada 
pela evolução da tecnologia envolvendo rede de computadores, telefo-
nia celular e Internet gera um novo ambiente chamado “ciberespaço”. 
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O primeiro estudo do ciberespaço foi lançado em maio de 1990, na 
Universidade do Texas em Austin, EUA, por Michael Benedikt, como 
descrevem Castells e Haraway (2006, p. 15). Eles também definem 
ciberespaço como sendo a integração de todos os meios digitais, não 
apenas computadores e softwares, mas também equipamentos leitores 
de MP3, tecnologia de imagem médica, jogos, simuladores.  

Lévy (2010, p. 16) utiliza “ciberespaço” como apoio para definir 
“cibercultura”: O ciberespaço (que também chamarei de “rede”) é o 
novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos 
computadores. 

1.1.1 A Mobilidade e a conectividade como paradigmas centrais. 
O poder de mobilidade, a incorporação de novas funcionalidades e a 
disponibilidade de infraestrutura para suportar o uso dos equipamentos 
móveis, juntamente com a redução do custo dos aparelhos, foram alguns 
fatores que propiciaram a grande aceitação dessa nova tecnologia pela 
população contemporânea.

Apesar de inúmeros benefícios que os dispositivos móveis trouxe-
ram para as pessoas, muitas outras preocupações, surgiram em razão 
da mudança de comportamento.

No gráfico 1, pode-se observar o crescimento individual de acesso 
à Internet no mundo desde 2005.

Pelo gráfico 2, pode-se observar que os usuários utilizam 86% do 
tempo acessando Internet com smartphones, e 87% do tempo utilizando 
tablet.
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Gráfico 1. Acesso individual à Internet (em milhões) (ICT Statistics, 2016).

Gráfico 2. Porcentagem de tempo utilizando dispositivos móveis: Apps x Browser 
(ComScore,2015).

1.1.2 Os dispositivos móveis e seu lugar na cultura digital. A 
maioria das inovações dos últimos tempos preocupou-se em auxiliar o 
homem em sua rotina e qualidade de vida. McLuhan (1974) diz sobre 
essas interações, que “parecem fazer parte de seu corpo”, complemen-
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tando que a tecnologia é uma extensão do corpo humano, pois não se 
vive sem ela. 

Já Santaella (2008) define mídia móvel ou mídias locativas como 
sendo equipamentos sem fio, que podem ser utilizados em qualquer 
lugar, remotamente, onde as informações são transmitidas através de 
Internet ou sinal de satélite. 

“Comunicação monológica” é um termo usado por Katz e Aakhus 
(2004). É outra forma de demonstrar a individualidade dos equipamentos 
móveis. O fenômeno das mídias móveis traz a ideia de pessoas que vivem 
em função desse dispositivo. Nesse ambiente, vê-se a predominância das 
bandas largas móveis, dos smartphones e tablets e do tráfego mundial 
de informações pelas mídias sociais que criam novas condições para a 
produção e consumo de bens (Angeluci & Américo, 2015, p. 10). 

Com foco no trabalho, Kim, Triana, Chung, e Oh (2015, p. 1) men-
ciona que o uso dos dispositivos móveis e Internet podem gerar aumento 
de produtividade nas empresas. As empresas tem adotado o critério que 
funcionários usem seu próprio equipamento móvel, facilitando assim 
um único equipamento para comunicar-se em casa e no trabalho. Essa 
modalidade é chamada BYOD (“Bring Your Own Device”), ou seja, 
traga seu próprio dispositivo.

Alunos que saem de uma escola, que não está preparada para usar a 
tecnologia também podem enfrentar dificuldades no ambiente de trabalho 
e tendem a não saber discernir o momento do uso de seu dispositivo 
para fins pessoais ou de trabalho. 

Tomando-se por base a pesquisa realizada em 2015, pelo Centro 
Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informa-
ção (CETI) e o segmento ligado a escola de referencial, observa-se que 
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a cultura digital, através do acesso à Internet por celular, está presente 
nos professores e alunos, de escolas particulares e públicas. Acima de 
75% dos professores e alunos fazem uso dessa tecnologia (Gráfico 3).

Gráfico 3. Acesso à Internet no celular. (Cetic,2015)

1.2 A Educação Contemporânea: Desafios e Oportunidades

É necessário refletir sobre as condições das escolas, principalmente 
as escolas públicas para assim estabelecer a relação entre educação e 
tecnologia no Brasil. Segundo o professor Joaquin Soares Neto (2016), 
membro do Conselho Nacional de Educação (CNE), ex-presidente do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacional Anísio Teixeira 
(INEP), disse entrevista:

“Na realidade brasileira, infraestrutura está sim relacionada com 
qualidade de ensino. Temos uma grande desigualdade de infra-
estrutura e infelizmente as escolas menos equipadas atendem os 
alunos mais carentes. Os alunos vêm com uma dificuldade devido 
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a diversos fatores e ainda chegam em escolas menos preparadas” 
(Notícias, 2016, p. 1).

Soares em 2013, divulgou um estudo em que, os dados levantados 
apontam que a maior parte das escolas brasileiras (84,5%) tem só 
estrutura básica, como: água, banheiro, energia, esgoto e cozinha. E 
apenas 0,6% das escolas há uma infraestrutura considerada avançada.  
Nos dados levantados pela CETIC, conforme Gráfico 4, demonstra que 
menos de 45% das escolas públicas pesquisadas têm acesso à Internet.

Gráfico 4. Internet: locais de acesso na escola (Cetic, 2015).

Os dados levantados pela CETIC (2015), em torno de 60% dos 
alunos, tanto em escolas públicas como privadas, não têm esse tipo de 
acesso (Gráfico 5).
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Gráfico 5. Acesso à Internet sem fio (Cetic, 2015).

Gráfico 6. Forma de aprendizagem e atualização (Cetic, 2015).

O treinamento aos professores sobre uso de TIC na sala de aula 
patrocinado pelas escolas é muito baixo (Gráfico 6). Observa-se pelos 
dados levantados, que os professores fazem seus treinamentos por 
conta própria, com amigos, grupos de professores. A motivação para o 
aprendizado da TIC é pouco incentivada pela escola (Gráfico 7).
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Gráfico 7. Motivação para uso dos recursos (Cetic, 2015).

Através dos dados apresentados pela pesquisa da Cetic (2015), pode-
mos apontar um dos desafios e preocupação a serem superados apontado 
pelas diretivas da UNESCO (West & Vosloo, 2013), relacionada a conflito 
geracional.  Se a maioria dos professores considerados está em uma 
faixa etária maior que 35 anos, e mais de 70% dos entrevistados nessa 
faixa etária, ou acima, nunca acessaram Internet por falta de interesse, 
em contra partida só 33% dos jovens entre 10 e 15 anos mencionaram 
a falta de interesse como motivo de não acessar Internet.

1.2.1 As diferenças entre gerações. Jovens que nasceram após o 
ano 2000 são chamados de “filhos da era digital”, definidos por Prensky 
(2001) como “nativos digitais”, Tapscott (2008) como “geração net”,  
Howe e Strauss (2009) como “millennials”, Tofler (1980) como “pro-
sumers”, Canavilhas (2013) como “onívoros digitais”, Katz e Aakhus 
(2004) como em “contato perpétuo” com dispositivos móveis . Na 
infância, o vídeo game e jogos digitais substituíram, na maioria das 
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vezes, os brinquedos tradicionais, seguida pelos computadores, telefones 
celulares e uma variedade de aparelhos digitais que fazem parte do seu 
cotidiano. Eles vivem em função de seus aparelhos móveis na maioria 
das vezes não desligam os equipamentos nem para dormir, e algumas 
vezes acordam na madrugada para verificar uma mensagem de algum 
colega, podemos dizer assim, que os dispositivos móveis estão tão en-
raizada e tão presente. Um exemplo é o chamado Phubbing, estudado 
por Angeluci e Huang (2015), situações em que se percebe a reunião 
de jovens, cada um com seu equipamento móvel, mas que não trocam 
uma palavra entre si, ficando concentrados apenas em seus smartpho-
nes: interagindo com pessoas distantes e dificilmente se comunicando 
com as pessoas ao seu lado.   Por outro lado, as mídias móveis e, mais 
precisamente, o telefone celular, ou smartphone, é uma ferramenta de 
sociabilidade. 

1.2.2 Professores e as oportunidades das novas tecnologias móveis. 
Treinamentos são necessários para que os professores transformem e 
melhorem as abordagens no ensino e aprendizagem. O papel do professor 
passa a ser orientador, facilitador e mediador para a aprendizagem do 
aluno, passando assim a ter pensamentos mais aguçados, para desen-
volver novas propostas de trabalho para atender alunos que necessitam 
mais do que conteúdos, estes alunos precisão de atividades/problemas/
desafios  para assim processá-los e transformá-los em conhecimento 
devido a sua facilidade e disposição. Barroso e Moraes (2008), Silva 
(2015). Goulart (2013) afirmou que, o professor terá à sua frente um 
“aluno 3.0”. Aluno esse que estará participando de um “processo de 
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aprendizagem inovador”, tendo à sua disposição conteúdos para di-
versas mídias. 

1.3 Teoria dos Usos e Gratificações: um Caminho para Compreender 
os Benefícios aos Professores

A teoria dos usos e gratificações (U e G) é uma teoria que, entre 
outros pontos, auxilia na análise dos desejos, motivações e benefícios 
que um indivíduo tem quando se apropria de uma mídia na comunica-
ção, podendo esse fenômeno ocorrer em diversas áreas e em diversas 
situações, de acordo com Magsamen-Conrad et al (2015).

Leung e Wei (2000), baseados na teoria de Usos e Gratificações (U 
e G) apontam três fatores que motivam as pessoas para o uso de tec-
nologia entre elas estão: socializar-se com outras pessoas, orientação 
para execução de determinada tarefa; motivação afetiva. Para esses três 
fatores, pode-se fazer uma associação com a realidade dos professores. 
A socialização e a orientação para execução de tarefas, são dois dos 
fatores que podem estimular tanto o professor quanto o aluno motivan-
do-os pois, o professor integra-se à realidade do aluno, como terceiro 
fator a aproximação do professor com o aluno, utilizando os mesmos 
recursos tecnológicos, pode gerar uma motivação de afetividade no 
âmbito da necessidade mental (cognitiva), podendo ser aprimorada 
com a adoção de mídias móveis no ensino o que beneficiaria tanto os 
professores quanto alunos na apropriação dessa nova tecnologia na 
educação. Lev-on (2011) trabalhou com benefício para atender esse 
desejo intelectivo. 

Apoiado na teoria de Sarapin e Morris (2015) que fez uso de U e 
G, que em sua pesquisa, investigaram instrutores que incluíram a uti-
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lização do Facebook como nova tecnologia em suas aulas, avaliando, 
dessa forma, o aumento da credibilidade no professor. Perceber o aluno 
interessado em aprender também é uma motivação e um benefício que 
o professor busca quando do exercício da profissão. Uma pesquisa 
sobre o tema foi desenvolvida por Burakgazi e Yildirim (2013) e com 
conclusões satisfatórias em entrevistas realizadas com alunos e profes-
sores. Nessa mesma linha de benefício motivacional, Ventura (2013) 
realizou uma pesquisa inserindo jogos digitais e tecnologias móveis 
em suas aulas, observou que os jogos tipo “edutainment”, motivam o 
aprendizado através de “recompensas”, “conquistas”, e “competição”. 
Moran, Hawkes e El Gayar (2010) abordam que a adoção de tecnologia 
móvel nas escolas pode trazer benefícios para o processo educacional. É 
possível aumentar a competitividade econômica na região e os alunos são 
preparados efetivamente para usarem a tecnologia no local de trabalho. 
As novas funcionalidades de mobilidade acopladas aos smartphones que 
permitem ao usuário contribuir com jornais televisivos enviando fotos 
ou vídeos para serem utilizados em suas edições, trazem benefícios e 
gratificações aos usuários. 

2 Revisão Literária e Bibliográfica

Nessa fase, foi realizada a revisão da literatura sobre cibercultura, 
mobilidade e conectividade, mídias móveis, diferença entre gerações, 
professores e as tecnologias móveis, a teoria de usos e gratificações, 
através de um levantamento bibliográfico de artigos e livros digitais 
realizado nas bases dos Periódicos Capes, Periódicos USCS, Google 
Acadêmico, e também em livros impressos.



323

3 Estudo de Caso 

O estudo dos casos múltiplos iniciou com visitas informais a diversas 
escolas particulares de São Paulo, tendo como foco escolas que utilizam 
dispositivos móveis no projeto pedagógico há mais de dois anos.  Nesse 
período, chegou-se a um grupo educacional composto por cinco escolas, 
dentre elas foram escolhias três localizadas na capital paulista, em bairros 
de classe A (Moema-78%, Jardins75% e Perdizes-69%) pois, estavam 
mais adiantadas em seu processo de implantação das TICs “segundo o 
diretor técnico” e contou-se com 105 professores participantes. 

Diversas visitas informais ocorreram nessas três escolas selecionadas 
e constatou-se, que as escolas usavam o mesmo projeto pedagógico, 
adotavam diversos aplicativos com foco na educação. Os aplicativos, são 
Google Apps for Education da empresa Google,  também observou-se 
que a rede wi-fi de alta velocidade é disponível em todos os ambientes 
das escolas. 

Em uma das visitas, em reunião ao coordenador técnico educacional 
da Escola 1, em São Paulo, ele apresentou como são usados os disposi-
tivos móveis na escola, para: comunicação entre alunos e professores, 
realizar tarefas na escola e em casa, gravação e visualização de vídeos, 
acesso a mapas, bibliotecas e museus virtuais. 

A Escola 2 foi visitada diversas vezes. Foram realizadas reuniões 
com a diretora pedagógica do grupo, diretor de tecnologia, coordenador 
técnico e professores. A diretora apresentou toda a estrutura do grupo, 
e como as escolas trabalham integradas no projeto educacional.

As visitas na Escola 3, foram realizadas com a coordenadora de 
tecnologia e com os professores. Na primeira visita a coordenadora 
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apresentou o programa de ensino e enfatizou que os aplicativos educa-
cionais são os mesmos de todas as escolas do grupo.

A entrevista iniciou-se com professores que deveriam lecionar para 
alunos do ensino médio ou fundamental e utilizar dispositivos móveis 
como ferramenta em suas aulas. A pergunta inicial feita ao professor 
era para que descrevesse como utilizava tecnologia móvel em sala de 
aula. As entrevistas foram realizadas durante o primeiro semestre do 
ano de 2016.

Nas visitas feitas as escolas durante o período, foi observado trans-
formações dos espaços de sala de aula, saído dos moldes tradicionais 
de sala com carteiras e mesas, lousas de giz para espaços coloridos com 
almofadões e infraestruturas diferenciadas por televisores, internet de 
alta velocidade e possibilidade de utilização das tecnologias moveis 
disponibilizadas pela própria escola ou de uso pessoal do aluno (celu-
lares/smartphones/tablets). 

4. Análise dos Resultados, Codificação, Categorização e Inferência 

4.1 Codificação e Categorização

Após as entrevistas verificou-se que a equipe técnico pedagógica e 
gestora dão pleno apoio aos professores quanto ao uso das TICs.  Como 
descrito pelo professor 15.

[...] ela tem uma preocupação em disponibilizar recursos, informa-
ção, treinamento, o coordenador de tecnologia educacional dá todo 
apoio que precisamos, diariamente ele está conversando conosco, 
compartilha inovações, novas aplicações, como preparar aula, como 
administrar, no dia a dia ele está nos apoiando, tem também um 
rapaz que dá todo apoio a infraestrutura, qualquer problema ele 
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socorre logo, o que me fez adotar é esse apoio da escola e suporte 
do coordenador e do rapaz da infraestrutura, isso me motiva muito 
porque não tenho problema [...] (Professor 15). 

Em consequência da informação levantadas e observações. Os 
professores são preparados para extrair o melhor da tecnologia e os 
alunos sentem-se interessado em participar das iniciativas, que podem 
contribuir para sua aprendizagem.

4.2 1º- Benefício: Formação de uma Comunidade. 

Será apresentada a formação em comunidade, a partir da pesquisa 
aplicada.

[...] o professor que usa mais tecnologia, o aluno tem um pouco 
mais de liberdade, ele se sente mais parecido com este professor, a 
relação interpessoal fica muito melhor além de aprendizado, não se 
compara (PROFESSOR 1). 

O gráfico 8, apresentou que de 83%, 49% concorda totalmente, 34% 
concordam parcialmente em que o uso das tecnologias móveis colabora 
para a criação de uma comunidade. 

O que torna a comunicação mais leve, muito mais prazerosa e efi-
ciente, como relatam os Professores 3, 9 e 11 durante suas entrevistas. 
Os 17% restantes dos professores, reluta em utilizar dispositivos móveis 
como ferramentas para complementar sua aula.
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Gráfico 8. Isso me faz perceber que eu sou parte de uma comunidade (questionário 
quantitativo dos autores).

4.3 2º- Benefício: Possibilita a Visitação a Lugares Remotos

O gráfico 9, comprovou que 79% dos professores concordam to-
talmente que a experiência de estar presente em ambientes distantes 
é um facilitador gerado pelos dispositivos móveis em sala de aula, 
sendo consenso entre os professores entrevistados que é um beneficio 
interessante.

Gráfico 9 Ela cria a experiência de estar presente em ambientes distantes (questionário 
quantitativo dos autores).
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4.4 3º- Benefício: Promove a Interação

Como benefícios, os professores relataram agilidade na comuni-
cação e interações entre escola e professores, relacionando a solução 
de situações/problemas (professor 8). O professor3 relaciona o desen-
volvimento e aplicação/correção de atividades elaboradas e passadas 
aos alunos. 

[...] quando a tecnologia tem este poder de correção automática, como 
o recurso do flubaroo que eu falei, só to dando exemplo porque ele 
foi marcante pra mim, o aluno começa a ver significado em fazer. 
(PROFESSOR 3). 

Gráfico 10. Posso realizar uma série de tarefas (questionário quantitativo dos autores). 

Através do gráfico 10, confirmaram as observações dos Professores 
2 e 14. A maioria, 74%, afirma que concorda totalmente que a adoção 
dos dispositivos móveis permite a realização de uma série de tarefas.

No Gráfico 11, 62%, aponta como benefício a possibilidade de 
armazenamento de informações.
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Gráfico 11. Eu posso especificar minhas necessidades e preferências numa base 
contínua (questionário quantitativo dos autores). 

[...] Sim, perfeito, é algo que você quer montar com pressa e vem 
rápido, guardar as aulas para os próximos anos, com pequenas 
adaptações para os anos seguintes, eu posso pegar os exercícios do 
ano anterior, jogar para este ano, dar uma baixada no que precisa, 
mudar algumas coisas, alguma figura, mudar algum pedacinho de 
texto, muitas vezes o texto já está pronto, é um facilitador, é rápido, 
não precisa ficar pensando muito (PROFESSOR 2). 

Isso coincide com o depoimento do Professor 2, que aponta essa 
facilidade como um fator de produtividade e ganho de tempo ao pro-
fessor, o que pode ser verificado na citação acima.

4.5 4º- Benefício: Torna mais Ativo

Os professores relataram que após a adoção das tecnologias móveis 
em suas aulas sentiram-se mais ativos, rejuvenescidos, ágeis, motivados, 
também perceberam maior presença e interesse de seus alunos.
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[...] hoje eu vejo alunos que estavam lá sem fazer nada, abrem o 
caderno e começam a fazer exercício, passam a resposta para o 
dispositivo móvel, você percebe que aos poucos vai encantando a 
turma, pro professor o que ele quer é ensinar e que a turma aprenda 
(PROFESSOR 11).  

No gráfico 12, 62% dos professores responderam que concordam 
totalmente que se sente ativo quando utiliza tecnologia móvel em sua 
aula. Esta afirmação coincide com a abordagem feita pelos professo-
res 3, 5, 6, 11 e 12. Já 21%, discordam desta informação, estes não 
identificam que a utilização de dispositivo móvel em sala de aula é um 
fator para torná-lo ativo. Possivelmente, não conseguiram o aumento 
de produtividade.

Gráfico 12. Sinto-me ativo quando eu uso (questionário quantitativo dos autores).

4.6 5º Benefício: Permite um controle dinâmico 

Os professores passam a ser “gestores responsáveis da aprendizagem 
dos alunos e aos alunos cabe o papel consciente de autogestão”.
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O gráfico 13, mostrou que a maioria dos professores é contraria à 
afirmação que o professor se mantém no comando após a implantação 
de tecnologia móvel na sala de aula. 

Gráfico 13. Ela me permite estar no comando (questionário quantitativo dos autores).

Durante as entrevistas foram mencionadas diversas vantagens como 
a construção do conhecimento de forma compartilhada, entre os alunos, 
supervisionada e orientada pelo professor e que as tecnologia moveis 
facilitaram a este processo e consequentemente na quebra de paradigmas 
(professores 6 e 9), também manifestaram dificuldades que poderiam 
interferir no resultado esperado “professor fora do controle”, incons-
cientemente, a perda de concentração ou dispersão do tema/assunto, 
comentários dos professores 1, 2 e 14 e o professor 15.

O professor 3,7, 10, 11, 12 e 14 destaca que a comunicação tem 
mais fluidez e consequentemente que o professor não é mais o deten-
tor do conhecimento, que este conhecimento agora é compartilhado e 
construído entre os alunos.  Outro benefício apontado, a redução da 
pressão exercida sobre o professor  para a resposta rápida a determinado 
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questionamento, pois o professor permite que o aluno faça uso de seu 
dispositivo móvel para pesquisa on-line. (Professor 10).

[...] agora quem faz as aulas são eles, primeiro vou falar do médio 
depois do fundamental II, então no médio todo dia tem o chrome-
book, já reservo, e coloco lá o título, esta semana a gente está vendo 
DNA, então eles tinham que fazer, eu comecei na aula, fiz alguns 
slides na apresentação, e dei os 5 itens, e à partir daqui vocês fazem, 
eles tem que entrar na Internet [...] (PROFESSOR 9). 

Dessa forma, o aluno torna-se protagonista do conhecimento buscando 
as informações que são necessárias para o seu desenvolvimento e formação.

4.7 6º Benefício: Criar uma Variedade de Informações

Com relação ao uso dos dispositivos moveis e a criação de varieda-
des de informações nas diversas entrevistas feitas foi constatado como 
benefícios a apresentação de textos, figuras, fotos, áudios e vídeos em 
que o mesmo faz uso para complementar e ou instigar os alunos pela 
busca do conhecimento em suas aulas (professores 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 12), 
ponderaram ainda que, a uma melhora na comunicação e um aumento 
na qualidade da aprendizagem dos alunos.

[...] dou um tema, faço com que ele pesquise aquele tema, e vejo 
como ele constrói aquele conteúdo, individualmente ou em grupo, 
ai ele pode utilizar este artefato para compartilhar comigo e com 
os colegas, ele pode gerar apresentação em vídeo, áudio, como eu 
uso o celular, principalmente para que eles pesquisem e produzam, 
entreguem ou exercícios ou tarefas [...] (PROFESSOR 6).

O gráfico 14, permitiu constatar que cerca de 79% dos professores 
concordam totalmente que os dispositivos móveis permitem uma visu-
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alização/criação de grande variedade de informações, fato este também 
confirmado nas entrevistas qualitativas. 

Gráfico 14. Ela me permite uma grande variedade de informações (questionário 
quantitativo dos autores).

4.8 7º Benefício: Dão Apoio

O gráfico 15, apresentou que: 70% concorda totalmente e 26% 
concordam parcialmente que os dispositivos móveis em conjunto com 
a Internet apresentam recursos visuais de uso mais eficaz  a melhora 
nas aulas ministradas.

Gráfico 15. Ela oferece uma série de recursos visuais (questionário quantitativo dos 
autores).
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[...] eu utilizo mais como ferramentas são as tecnologias do Google, 
estas ferramentas possibilitam visita virtual a museus, apreciar obra 
de arte, isto em sala de aula, e com alunos com ipad, celular, a gen-
te, dependendo do que a gente for trabalhar a gente utiliza alguns 
aplicativos, pra complementar [...] (PROFESSOR 7). 

Além das visitas virtuais a museus, o Professor 7, incorporou em 
sua aula a utilização do aplicativo da Microsoft , o Minecraft, para que 
os alunos façam uma releitura de obras de arte. 

O Professor 6, em seu comentário, tem a mesma visão apontada 
pelas respostas do questionário quantitativo no Gráfico 16. Os recursos 
visuais disponibilizados pela tecnologia móvel é um facilitador como 
ferramenta de apoio ao professor no exercício de suas atividades. 

[...] você tem tantos dias pra fotografar plantas no caminho, daqui do 
colégio até sua casa, fotografa plantas diferentes, tem até aplicativo 
dentro do Google que pode reconhecer a planta, eu quero saber que 
tipo de planta é esta, o que eles mais adoram é zoológico, tira foto, 
faz uma classificação, estou pensando em fazer um aplicativo para 
que eles utilizem no celular [...] (PROFESSOR 6). 

Alguns professores não entendem o uso da tecnologia móvel como 
apoio. Mesmo mudando seu pensamento, ao encontrar um problema 
eles abortam o processo de utilização de dispositivo móvel e recuam 
para aula sem tecnologia, temos outros casos de professores que  pensão 
que a tecnologia é só uma forma de distração e o caso dos professores 
que não gostam ou não tem interesse em  inovar, mantendo as aulas 
no formato tradicional, resistindo a aceitar como apoio às suas aulas.

[...] Este paradigma está mudando, como a gente muda um compor-
tamento, é através dos resultados. Esta mudança é constante, alguns 
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aceitam mudar rapidamente, conseguem ou não, alguns professores 
são isto mesmo, mais resistentes [...] (PROFESSOR 6). 

“[...] Tem muito preconceito, porque o dispositivo móvel, ele foi 
usado muito como distrator, as pessoas mais velhas acham que o dis-
positivo foi feito sempre para distrair o aluno [...]” (PROFESSOR 3). 

Infelizmente alguns professores ainda tem esta visão destorcida da 
utilização da tecnologia, mas a medida que forem fazendo uso, será 
possível desmistificar este conceito.

4.9 8º Benefício: Empregabilidade

Quanto a empregabilidade e melhores salários foram temas aborda-
dos pelos professores nas entrevistas realizadas, os professores 8, 9, 11 
e 12 responderam que em um curto prazo 3 a 4 anos, o professor que 
tiver mais facilidade no uso adequado das tecnologias e dos dispositi-
vos moveis em sala de aula terão oportunidades melhores de trabalho 
e salários diferenciados. 

[...] então estes professores que estão saindo na dianteira agora, 
daqui 3 ou 4 anos, vão ter mais disponibilidade de emprego e 
com um ganho diferencial, já tem experiência, e irão aumentar as 
escolas que utilizam tecnologia, as escolas que estão implantan-
do vão começando a olhar para professores com experiência nas 
ferramentas, os professores que conhecem são poucos e passaram 
a ser valorizados, tanto financeiramente como empregabilidade 
(PROFESSOR 11). 

Desta forma, se faz necessário a formação continuada e a utilização 
destes dispositivos que estão cada vez mais presente no cotidiano das 
pessoas, permitindo novos aprendizados a partir de sua aderência.
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4.10 Síntese dos Benefícios

Como sínteses dos benefícios levantadas nesta pesquisa, através das 
entrevistas e survey feitos junto aos professores participantes, podemos 
citar que, com o aumento no uso de dispositivos moveis em sala de aula, 
também cresce a motivação do professor na realização de sua atividade 
como docente e esta motivação é proporcional aos resultados obtidos 
e benefícios conseguidos.

O levantamento dos dados obtidos mostrou que, os benefícios podem 
existir, mas dependem da convergência de diversos fatores. Tais como, 
a escola deve possuir a infraestrutura de “internet para acesso sem fio” 
instalada e funcionado adequadamente a sua necessidade.

Devem haver treinamento para os professores no referente uso 
das tecnologias e conteúdo. Os conteúdos educacionais, devem ser 
criados e aprimorados adequadamente para serem acessados nas novas 
tecnologias.

Os alunos devem saber diferenciar o uso dos dispositivos moveis, 
no que tangem como ferramentas para o estudo e lazer.

Os envolvidos em educação devem ter plena consciência que os 
dispositivos móveis são apenas ferramentas, que como tantas outras 
servem para melhorar a comunicação entre professores e alunos. 

Que da mesma forma que professores resistem a utilização de 
tecnologia móvel em sala de aula, existem alunos que preferem as 
formas tradicionais de aula. Ter consciência que, existem disciplinas 
e temas que têm maior aderência para utilização de tecnologia móvel 
em suas aulas.
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Considerações Finais 

O objetivo deste estudo foi compreender como os professores são be-
neficiados com a adoção de dispositivo móvel em sala de aula. O recorte 
do estudo privilegiou unidades de ensino que, por razões econômicas 
e de renda, apresentam melhores condições para a análise proposta. 

Conforme apontam os professores entrevistados, o bom resultado 
obtido na implantação dos dispositivos móveis em sala de aula deve-se 
ao investimento em infraestrutura propiciado pela gestão das escolas 
e pelo trabalho do coordenador técnico pedagógico que trabalha na 
capacitação dos professores e auxilia na elaboração de conteúdo para 
ser aplicado nas aulas.

Pudemos observar que os benefícios aos professores é proporcional 
ao aumento do uso do dispositivo móvel em suas aulas. Muitos dos 
professores entrevistados exploraram o lado positivo da utilização de 
tecnologia móvel em sala de aula, enquanto poucos citaram os pontos 
negativos.

Outra reflexão não explorada, refere-se ao conteúdo das aulas pre-
paradas pelo professor. Nesta nova forma de trabalho todo o material 
produzido fica armazenado digitalmente nos computadores das escolas. 
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La Interación e Interactividad en la Educación 
Semipresencial: como Parte de una Estrategia de 
Comunicación Pedagógica
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Las tecnologías digitales en la sociedad han ocasionado una evo-
lución sin precedentes, provocado un cambio cultural en los últimos 
años cuyos rasgos distintivos pueden resumirse en la frase “cultura de 
convergencia”, acuñada por Jenkins (2006) en 1992.

Si consideramos a los estudiantes universitarios inmersos en esta 
cultura de la convergencia y nos situamos en el campo educativo, las 
posibilidades y las capacidades mediáticas de los estudiantes hace evi-
dente la necesidad de nuevas formas de ejercer la actividad docente y 
nuevas formas para la comunicación en la enseñanza.

Una de las tecnologías que cobra importancia en este contexto son 
los blogs que constituye una de las herramientas de comunicación 
digital más utilizadas en la red. Su empleo como recurso didáctico se 
ha extendido en universidades locales e internacionales de reconocido 
prestigio. 
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El empleo de un blog en una cátedra universitaria constituye un 
recurso didáctico en tanto habilita una nueva vía de comunicación entre 
docentes y alumnos y también entre alumnos. A través de un blog se 
puede intercambiar no solo información textual sino gráfica y también 
se pueden ofrecer conexiones a otras páginas web o a información de 
interés guardada en diferentes lugares. Esta herramienta que se aloja en 
la nube es fácilmente vinculable con cualquier recurso que se encuentre 
en la red.

Una de las características más importantes y por la cual se hace 
interesante su uso en el ámbito universitario es la capacidad de parti-
cipación, es relativamente sencillo configurar un blog para recibir los 
aportes de los alumnos o de usuarios en general que estén interesados 
en las temáticas que en ellos se abordan.

En este contexto, desde hace casi dos décadas la Universidad Nacional 
de San Juan (UNSJ) viene trabajando en la puesta a disposición de sus 
profesores de instancias que faciliten prácticas docentes asincrónicas y 
fuera del espacio físico de la institución, a través de su página web y las 
de sus facultades, así como de su Programa Institucional Campus Virtual 
“e-UNSJ” (mediante la plataforma educativa MOODLE). En este marco 
han cobrado vida iniciativas como la “Unidad de Virtualización” (UVA) 
y la “UNSJ Virtual” que han facilitado incursionar en la educación a 
distancia y en la gestión de contenidos digitales, situando a la UNSJ en 
el mundo digital. Actualmente la iniciativa “UNSJ Virtual” generada por 
la Secretaría de Comunicación de la UNSJ en 2014, ofrece un espacio 
para el alojamiento de sitios institucionales interactivos y dinámicos 
(blogs) para asignaturas y cursos de todas las carreras de la UNSJ. 
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En este trabajo se pretende analizar el escenario particular de la 
FAUD-UNSJ con el fin de obtener datos que permitan identificar fac-
tores que operan para configurar la situación actual y plantear en fu-
turos trabajos una propuesta superadora. Nos interesa, por una parte, 
detectar y analizar ofertas institucionales que estén siendo ampliamente 
explotadas por los profesores. Por otra, estudiar experiencias y prácti-
cas docentes en las que los blogs de cátedra estén contribuyendo a la 
mejor formación de los estudiantes.  A partir de allí se pretende hacer 
un aporte a la reformulación de las condiciones de la oferta por parte 
de la UNSJ a sus docentes.

El uso del Blog en las Cátedras

En las plataformas universitarias de la UNSJ a noviembre de 2018 
solo contaba con 10 blogs configurados, de los cuales solo 7 estaban 
activos y actualizados. Considerando que esta plataforma fue pensada 
para que los docentes de las 32 carreras que ofrece la UNSJ generaran 
sus blogs de cátedra, los resultados en cuatro años de existencia son 
exiguos. 

Por otra parte, de las 5 facultades de la UNSJ, solo una de ellas, 
la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño (FAUD) en el año 
2015 hizo accesible desde su página web, una plataforma propia de 
blogs para cada asignatura del plan de estudios de cada una de las tres 
carreras de grado que integran su oferta (Arquitectura y Urbanismo, 
Diseño Industrial y Diseño Gráfico), además de otros para la biblioteca, 
algunos gabinetes y demás unidades académicas. No obstante, habiendo 
realizado un relevamiento del aprovechamiento y el uso que se dio a 
esta posibilidad ofrecida por la institución, nos encontramos con una 
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situación muy particular. A diciembre 2018, la carrera de Arquitectura y 
Urbanismo cuenta con 43 espacios para el desarrollo de blogs de cátedra 
(uno por cada asignatura del plan de estudio vigente) de los cuales solo 
4 figuran activos con alguna publicación entre 2015 y 2017. En el caso 
Diseño Industrial, fueron creados por la institución 41 espacios para 
alojar blogs (uno por cada asignatura del Plan de Estudio 2005) más 36 
correspondientes a las asignaturas del Plan de estudio 2015. De ellos, 
solo dos blogs figuran activos, uno actualizado al 2016 y otro al 2018.  
Finalmente para la carrera de Diseño Gráfico la institución generó 35 
espacios (uno por cada asignatura del Plan de Estudio 2005) más otros 
35 las asignaturas del Plan de Estudio 2015. De estos, solo 4 figuran 
activos (uno vincula a un dominio .com y los otros están actualizados 
al 2016). Una situación similar se da en los espacios para blogs de los 
gabinetes, el Centro de Estudiantes y el Centro de egresados. La única 
excepción es la del blog de la Biblioteca, que se encuentra actualizado 
y en funcionamiento. La situación descrita no da lugar a dudas, la oferta 
de la institución para que sus docentes generen blogs de cátedra no está 
siendo aprovechada, o lo está siendo en ínfima medida.  Los escasos 
docentes que configuraron blogs, no dieron continuidad a la iniciativa 
o trasladaron su blog a espacios comerciales. Este diagnóstico da lugar 
a preguntarse ¿Qué es lo que hace más atractiva la propuesta comercial 
a la institucional? ¿Qué herramientas o posibilidades debería incluir la 
plataforma de blog institucional?¿el desaprovechamiento se debe solo 
a razones de tipo tecnológico?

La transformación de la cultura y los cambios sociales provocados 
en gran medida por la adopción generalizada de las tecnologías digi-
tales en la vida cotidiana han provocado la necesidad de cambios en 
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las formas de enseñar, la mediación tecnológica no es una novedad en 
educación pero si se puede advertir su lentitud para adoptar los nuevos 
mecanismos mediáticos dado la gran rapidez con la que se producen 
los cambios, además muchas veces la adopción de nuevas tecnologías 
no viene de la mano con una propuesta superadora que aproveche al 
máximo las potencialidades de medio digital.  

En particular en el nivel universitario es innegable la necesidad de 
nuevas estrategias educativas que promuevan el uso de las Tecnologías 
de la Comunicación e Información (TIC) y en especial las de la Web 
2.0. La necesidad de plantear nuevas estrategias se debe, en parte, a los 
cambios en los estudiantes. De hecho las interfaces de software con su 
capacidad para ejecutar varios programas en simultáneo demandan de 
los usuarios una “multitarea cognitiva” (Manovich, 2001, p. 276), esto 
requiere de los usuarios el desarrollo de la capacidad de alternar de ma-
nera rápida entre clases diferentes de atención, solución de problemas, 
experimentación sistemática y aprendizaje rápido de nuevas tareas.  
Sumado a ello, para Scolari (2018) los adolescentes de hoy en día se 
relacionan con los medios desde un rol de productores + consumidores, 
es decir como prosumidores, o sujetos con potencial para generar y com-
partir nuevos contenidos en diferentes formatos. Esto porque tienen en 
común “…un conjunto de habilidades, prácticas, valores, sensibilidades 
y estrategias de aprendizaje e intercambio desarrolladas y aplicadas en el 
contexto de las nuevas culturas colaborativas”. Scolari (2018) denomina 
a esta forma de relacionarse con los medios “alfabetismo transmedia”. 
El soporte mediático del alfabetismo transmedia son las tecnologías 
pertenecientes a la Web 2.0: Wikis, Medios interactivos (entre los que 
se encuentran los Blog y las apps) y redes sociales. 
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Reconocemos que si bien hasta el momento no se han obtenido 
los resultados esperados, es necesario revisar lo actuado e incorporar 
nuevas dimensiones de análisis más allá de las estrictamente tecno-
lógicas, nos referimos a las dimensiones comunicativa y pedagógica. 
Desde la dimensión comunicativa pretendemos analizar la plataforma 
de blogs desde la cultura de la convergencia entendiendo que es parte 
de un contexto global. Desde la dimensión pedagógica adherimos a lo 
expuesto por Lara que sostiene que: 

…la utilización de weblogs en educación requiere del marco de una 
pedagogía constructivista que pueda aprovechar las características 
propias de esta herramienta, entendida ésta como un formato y 
como un proceso. Este enfoque necesita el apoyo de las institucio-
nes educativas para promover la investigación en nuevas didácticas 
que favorezcan el aprendizaje con y sobre weblogs como una vía 
de aproximación a las necesidades de la sociedad del futuro (Lara 
en Orihuela, 2006, p. 174).

Nos parece importante aclarar que los modelos en los que entendemos 
se pueden implementar los blogs, no solo son aquellos que plantean la 
educación a distancia sino también los conocidos como blended learning 
(Bartolomé, 2004), enseñanza semipresencial (Leão & Bartolomé,  
2003), educación flexible (Salinas, 1999), entre otros. En estos modelos 
el alumno no es un individuo aislado sino que aprende en sociedad, en 
esta sociedad actual convergente y mediatizada. 

Hoy la UNSJ se encuentra ante el desafío de hacer un uso efectivo 
y eficaz de las herramientas de la Web 2.0 y particularmente las que 
son parte de este nuevo ecosistema mediático donde estamos todos 
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conectados y todos esperamos poder participar, entendiendo que los 
alumnos aprenden insertos en esta sociedad. 

Es necesario recordar en este punto que reconocemos el rol diferencial 
que poseer el profesor y fundamental para el proceso de aprendizaje 
“en ese rol de mediador, el docente no puede ser un mal comunicador” 
(Piscitelli, 2011, p. 111). Ya que “No hay máquina que solucione la 
relación educativa. Cuando ésta carece de comunicabilidad, cuando 
se asienta en la ruptura y las lejanías, los medios no hacen más que 
incorporarse a esta situación” (Prieto Castillo, 2004, p. 105).

De nuestra experiencia un blog de cátedra resulta una forma sencilla, 
que apenas requiere conocimientos técnicos e inversión de tiempo, y que 
puede realizarse con los medios tecnológicos actualmente disponibles 
en la FAUD. Se convierte así en una herramienta potente que permite 
de forma ágil la comunicación e interacción con los alumnos, que favo-
rece la organización de los contenidos, agregando otros nuevos como 
videos y audios que permiten ampliar y profundizar los conocimientos, 
además es una herramienta poderosa entre los alumnos permitiendo la 
interconsulta de pares.

El uso de un blog para las cátedras presenciales permite extender sus 
clases, potenciando con actividades extras y/o opcionales que no pueden 
ser planteadas en el aula por diferentes razones que pueden responder 
a la falta de tiempo, a la falta de materiales o espacio.

El blog de cátedra se presenta como un instrumento excepcional para 
la innovación pedagógica, en la medida que su utilización puede servir 
de soporte para la adopción de un modelo de enseñanza-aprendizaje 
centrado en el alumno, así como para la introducción de nuevas prácticas 
basadas en dicho modelo. Es claro que este tipo de herramientas son 
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cercanas a la realidad de los estudiantes y apuntan a promover la parti-
cipación, la interacción y la colaboración como bases del aprendizaje, 
actividades que les son familiares a ellos.

De esta manera, la integración de un blog en una cátedra se presenta 
como una herramienta capaz de brindar mecanismos de unión entre los 
contenidos que se imparten en las aulas y las nuevas formas de relacio-
narse de los estudiantes. 

El uso de blogs contribuye a enriquecer y potenciar la enseñanza 
ofrecida en el aula universitaria en muchos aspectos. Su utilización 
permite ampliar los límites espacio-temporales del aula presencial, ya 
que los procesos de enseñanza- aprendizaje pueden extenderse más 
allá de su ámbito físico y fuera del horario asignado para el dictado de 
la asignatura.

A su vez, el sistema de entradas y comentarios característico de los 
blogs, así como la habitual inclusión de enlaces, permiten que docentes 
y alumnos puedan comunicarse entre sí con distintos fines, tales como 
responder consultas, plantear dudas, acordar criterios para la realización 
de trabajos grupales, etc. De este modo, la ampliación de las posibili-
dades de comunicación contribuye a generar nuevas oportunidades de 
aprendizaje.

También favorece la evaluación continua de los procesos formativos, 
de tal forma que docentes y alumnos pueden verificar que los trabajos 
realizados se encaminen efectivamente hacia el logro de los objetivos 
propuestos.

Por otra parte, la incorporación de un blog ofrece al profesor la 
posibilidad de plantear nuevas estrategias metodológicas, más allá de 
la habitual lección magistral, tales como discusiones, resolución de 



353

problemas o análisis de casos, entrevistas a expertos, elaboración de 
proyectos grupales, etc. Asimismo, los blogs posibilitan la utilización 
de nuevos recursos didácticos representados por materiales digitales 
hipertextuales y multimedia. Ello permite enriquecer el abordaje de la 
temática estudiada y, al mismo tiempo, lograr una mejor sirven para 
ampliar los temas expuestos, profundizarlos, contrastarlos con argu-
mentos contrarios, etc.

Los blogs también incrementan la motivación docente y discente 
con una inversión mínima de tiempo y recursos, ya que con el uso de 
las herramientas que nos proporciona Internet se puede conseguir que 
el alumno participe y aprenda divirtiéndose, al mismo tiempo que es el 
estudiante el que fija sus propios ritmos de intervención y aprendizaje. 
Esto da una mayor autonomía en la configuración del propio aprendizaje 
y, por lo tanto, exige la capacidad para autorregular dicho proceso, es 
decir planificar sus trabajos y evaluar su desarrollo y sus resultados.

La evaluación realizada por los alumnos afirmó el papel desempeñado 
por el blog como recurso para la innovación. En efecto, los estudiantes 
coincidieron en señalar que los materiales publicados y las actividades 
propuestas en dicho espacio contribuyeron a facilitar el aprendizaje.

Lo expuesto permite afirmar que la enseñanza en un entorno virtual 
de formación como un blog, supone dos dimensiones de innovación, 
íntimamente relacionadas entre sí: por un lado cambia las concepciones 
sobre qué es enseñar y aprender; qué roles deben asumir el docente y 
el alumno en esos procesos, y por otro lado, cambia las prácticas, con 
propuesta de nuevos objetivos, materiales de aprendizaje, estrategias 
metodológicas, estrategias de evaluación, etc.
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Aun así, la utilización de un blog, por sí sola, no puede ser consi-
derada como una verdadera innovación. Para ello es necesario que el 
empleo de este recurso se inserte en una nueva forma de concebir la 
enseñanza y el aprendizaje, frente al modelo tradicional centrado en el 
profesor y los contenidos. En definitiva, la capacidad transformadora 
de concepciones y prácticas que puede asociarse con la integración de 
blogs en las cátedras universitarias, los convierte en una herramienta 
de gran eficacia para la innovación y, por lo tanto, para la mejora de 
los procesos de aprendizaje.
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Transmidiar Conteúdos no Cenário da Cultura 
Digital: Possibilidades de Construção de 
Conhecimento1
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Andrea Cristina Versuti3

O ciberespaço emerge enquanto um conjunto de elementos nos quais 
a cultura digital se desenvolve. Entende-se ciberespaço como o local 
onde acontecem as ações dos sujeitos imersos na cultura digital. No 
ciberespaço os sujeitos, de forma participativa e em rede, leem, pro-
duzem, compartilham, comentam conteúdos de diversos seguimentos. 

Diante destas características, a produção cultural midiática e con-
temporânea faz uso de determinadas estratégias e, dentre elas, desta-
ca-se a narrativa transmídia. A narrativa transmídia caracteriza-se pela 
presença de um universo narrativo em diferentes mídias, no qual cada 
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mídia também pode ser consumida de forma individualizada, pois cada 
narrativa deve ter sentido independente. 

Dentro destes universos narrativos há um fenômeno cultural carac-
terizado pela produção de desdobramentos ou expansões de universos 
narrativos por fãs; a fanfic. Esta prática, inserida no contexto da cultura 
digital, constitui-se como uma potencialidade para a produção de con-
teúdos autorais em rede.

O presente texto é derivado de uma pesquisa doutoral em andamento. 
Desse modo, as discussões aqui apresentadas são baseadas em funda-
mentações teóricas acerca dos principais conceitos estudados e na tese 
proposta, a qual será, ainda, confirmada ou refutada ao final da pesquisa. 

Neste texto, têm-se como objetivos: conceituar narrativa transmídia, 
transmidiação e fanfics; refletir sobre a possibilidade de construção de 
conhecimento por meio da leitura crítica e escrita criativa presentes na 
prática de autores de fanfics. A metodologia deste estudo qualitativo foi 
proposta por meio da pesquisa exploratória bibliográfica, no intuito de 
discutir conceitos relacionados às temáticas.

É necessário discutir a relevância destes temas para os contextos 
educacionais, uma vez que nosso propósito é apresentar a relação entre 
a prática de leitura e produção de histórias ficcionais com a constru-
ção de conhecimento do sujeito envolvido nesse contexto. Para tanto, 
apresentamos conceitos pertinentes ao cenário da cultura fã, bem como 
aspectos relacionados à produção das narrativas. A reflexão final do 
texto refere-se à construção do conhecimento pelos autores de fanfics 
como uma prática autônoma.
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Transmidiação e Produção: a Participação dos Sujeitos na 
Construção de Narrativas Ficcionais

Os modos como os sujeitos exerciam a comunicação, antes do 
surgimento das tecnologias digitais de informação e comunicação 
(TDIC), eram considerados efetivos para o contexto social e cultural. 
Por meio de mudanças na sociedade, principalmente no que se refere 
aos meios de comunicação, esses modos mudaram e mudam, de forma 
contínua. Pensar em comunicar-se com uma pessoa geograficamente 
distante sem o uso de uma TDIC parece ser impossível na cultura que 
vivenciamos hoje.

À medida que o contexto social muda e as tecnologias tornam-se 
mais desenvolvidas, as características comunicacionais dos sujeitos 
transformam-se. Desse modo, a cultura é levada à mudança também, uma 
vez que essa representa os costumes, crenças, hábitos, entre outros, de 
determinado grupo/comunidade que vive, geralmente, em determinado 
espaço geográfico. Diante das mudanças nas formas que os sujeitos se 
mantém em comunicação, surgem ou ganham destaque fenômenos cul-
turais. Exemplo de fenômeno que ganhou destaque por meio da cultura 
permeada por TDIC é a fanfic, narrativa ficcional produzida por fãs de 
determinado produto(s) cultural(is).

As mudanças culturais estão diretamente ligadas com a forma que 
os sujeitos se comunicam em sociedade. Dessa maneira, entendemos, 
em consonância com o que apresenta Lévy (2010), que os dispositivos 
informacionais e comunicacionais são, também, responsáveis por essas 
mudanças culturais e essas são constantes. 
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Na cultura digital contemporânea os sujeitos interconectam-se ins-
tantaneamente por meio de dispositivos digitais. O local no qual essas 
interconexões acontecem é o ciberespaço, neste é possível os sujeitos 
comunicarem-se independente de fatores que poderiam atrapalhar a 
comunicação, utilizando, apenas, os dispositivos digitais e a internet 
para isso. De acordo com Lévy (2010, p. 17),

o ciberespaço [...] é o novo meio de comunicação que surge da 
interconexão mundial dos computadores. O termo especifica não 
apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também 
o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os 
seres humanos que navegam e alimentam esse universo.

Dessa forma, como ciberespaço, consideramos toda a estrutura 
na qual estão integrados instrumentos e dispositivos digitais utiliza-
dos para a comunicação, todos os conteúdos informacionais que nele 
estão inseridos e todos os sujeitos inseridos neste espaço, lendo e/ou 
produzindo conteúdos. É no ciberespaço que os sujeitos se apropriam 
e desenvolvem a cibercultura (LÉVY, 2010).

Em uma determinada cultura existem características específicas 
que se desenvolvem entre os sujeitos inseridos na sociedade em que 
tal cultura prevalece. Lévy (2010) defende que as técnicas produzidas 
dentro de uma cultura condicionam a sociedade. Ou seja, a inserção 
dos dispositivos digitais na comunicação condiciona toda a sociedade 
a aderir essa técnica/prática/característica comunicacional.

A cultura digital surge não só pelo desenvolvimento das TDIC, mas, 
também, pela necessidade de comunicação e conexão entre os sujeitos. 
É a partir dessas necessidades e, consequentemente, da produção de 
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técnicas/características que surgem e desenvolvem-se as TDIC, com 
novas formas de comunicação e a mudança cultural. Desse modo, 
destacamos que cultura digital integra o conjunto dessas técnicas, ca-
racterísticas, práticas, atitudes, modos de pensar que se desenvolvem 
no ciberespaço (Lévy, 2010).

Sendo assim, direcionamos nossa discussão para as fanfics, produções 
ficcionais de sujeitos fãs e, ainda, as elencamos como um fenômeno 
cultural que ganhou destaque com o advento das TDIC e da cultura 
digital. Entendemos a fanfic como uma narrativa transmídia construída 
por meio da transmidiação de sujeitos que leem e/ou assistem e não se 
satisfazem. Essa falta de satisfação pode estar relacionada a diversos 
fatores, dentre eles a não aceitação com os rumos que os autores e/ou 
produtores dão às histórias, às habilidades de leitura crítica e escrita 
criativa que possuem, a relação que envolve sentimento pelo produto.

De acordo com Fechine (2012), o conjunto de narrativas transmídia 
constrói um universo presente em diferentes mídias. Cada narrativa 
com suas particularidades, porém, complementando o entendimento do 
todo, ou seja, do universo, ficcional ou não. A partir das discussões de 
Gosciola, Versuti, Scolari, Fechine, Martins e Montanaro, entendemos 
narrativa transmídia como uma história que desdobra o enredo de de-
terminado universo, produto cultural, narrativa, entre outros, por meio 
da produção e disponibilização dessa em uma mídia.

A narrativa transmídia pode ser construída tanto pelos produtores do 
universo como pelos fãs. Quando produzida e ramificada por diferentes 
mídias pelos produtores, percebemos como uma estratégia de comuni-
cação que organiza conteúdos e plataformas para contar uma história 
(Gosciola & Versuti, 2012). Tal estratégia determina qual plataforma 
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será indicada para a história principal e quais outras serão utilizadas 
pelas histórias complementares.

Nesse processo, cada mídia contribui de maneira própria e específica 
para o desfecho, construindo uma experiência coordenada e unificada de 
entretenimento (Martins, 2009). Essas narrativas atravessam diferentes 
mídias a partir das quais é possível criar um universo ficcional expandido 
ao redor da obra. Tal travessia acontece por meio da possibilidade e 
concretização do desdobramento das histórias que compõem o universo.

Ressaltamos, ainda, que não é apenas o conteúdo que migra nesse 
processo. Mais do que o conteúdo, os sujeitos, por meio da transmi-
diação, migram de uma mídia para outra a fim de construir uma ex-
periência ampliada. Dessa maneira, enquanto estratégia, as narrativas 
transmídia pensadas pelos produtores dos universos devem explorar 
as potencialidades e os recursos de cada mídia para essa ampliação. 
Uma vez que, segundo Scolari (2013, p. 83), “cada meio ou plataforma 
de comunicação gera diferentes experiências – cognitivas, emotivas, 
físicas – de uso, cada meio tem sua especificidade”.

A narrativa transmídia, além da divisão de uma história e disponi-
bilização de suas partes em diferentes plataformas de mídia, pode ser 
construída a partir de uma história primária que deixa possibilidades 
de expansão no decorrer de sua narrativa. Dessa maneira, o próprio 
autor ou os leitores e consumidores podem expandir a história, crian-
do narrativas paralelas, à medida que essas expansões passam a ser 
disponibilizadas em diferentes mídias. A fim de reforçar a reflexão de 
que a estratégia utilizada para compor um universo transmídia deve ser 
pensada para que o sujeito construa sua experiência ampliada com os 
produtos, Montanaro (2016, pp. 30-31) afirma que
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a narrativa transmídia, portanto, não é simplesmente a criação de 
conteúdos que podem ser reproduzidos e consumidos em dispositi-
vos diferentes. A proposta é outra – e tão mais interessante quanto 
complexa -, de se estruturar dentro de uma franquia de mídia um 
mosaico de conteúdos independentes que se interconectam por um 
universo multifacetado, mais amplo e rico, cada qual funcionando 
como uma engrenagem individual que, se conectada às demais, esta-
belece uma forma mais profunda de se experimentar o mundo criado. 
É um formato muito mais complexo de se criar e de se administrar, 
e que pressupõe uma participação direta e proativa de seu público.

A partir do pensamento de Montanaro (2016), a ideia de que a 
narrativa transmídia não é simplesmente um amontoado de conteúdos 
compartilhados em diferentes mídias é reafirmada. Entendemos a nar-
rativa transmídia como uma história, com características estruturais 
de narrativa, que desdobra uma narrativa ou um universo narrativo. 
Por meio desse desdobramento, cada história disponibilizada em cada 
mídia trata de forma mais específica de determinado tema/assunto e/ou 
personagem do universo, sendo que cada uma dessas partes contribui 
para a formação do todo, no caso o universo narrativo.

A fim de ilustrar como acontece a expansão do universo para diferen-
tes mídias, Fechine (2012) cita o universo ficcional transmídia de Star 
Wars (Guerra nas Estrelas). As narrativas de Star Wars começaram a ser 
contadas nos filmes (cinema e TV) e daí em diante foi se ramificando 
para diversas outras mídias, como revistas de história em quadrinhos, 
desenhos animados, fanfics, entre outros.

 Desse modo, o público tem a possibilidade de acompanhar os 
desdobramentos de uma forma mais subjetiva, assim, torna-se partici-
pante ativo por meio dessas novas práticas de consumo. Essas práticas 
possibilitam que os sujeitos acessem os conteúdos do produto de forma 
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independente, aberta, livre (Fechine, 2012). O percurso da convergência 
entre as mídias de determinado universo transmídia é construído pelo 
próprio sujeito, dentre as possibilidades expandidas.  

Esse percurso que os sujeitos fazem de uma mídia a outra para ter 
acesso e desfrutar dos produtos pertencentes aos universos transmídia 
denominamos transmidiação. Além disso, a ação de produzir conteúdos 
baseados no universo, como no caso das fanfics, consideramos como 
ato de transmidiar do sujeito. 

Segundo Fechine (2012, p. 69), “o termo transmidiação designa, 
genericamente, um conjunto variado de estratégias de desenvolvimento e 
distribuição de conteúdos em múltiplas plataformas”. A autora denomina 
como transmidiação a distribuição dos conteúdos, porém, além disso, 
pensamos ser a transmidiação também ação dos sujeitos desfrutarem dos 
conteúdos de forma livre entre as diferentes possibilidades. Por meio 
de tal ação esses consomem os produtos de forma única e constroem 
seus próprios significados.

Nesse sentido, destacamos a transmidiação enquanto estratégia e/
ou ação de desdobrar conteúdos para outras mídias, a fim de discutir 
sobre as fanfics. Sendo assim, refletiremos acerca da transmidiação 
por parte dos fãs de universos ficcionais transmídia. Esse contexto foi 
favorecido com o surgimento e distribuição das TDIC, uma vez que 
por meio delas os sujeitos possuem mais possibilidades de leitura e 
produção de conteúdos de forma aberta. Diante disso, de acordo com 
Martins (2014, p. 15),

as redes de comunicação têm impulsionado significativo deslocamen-
to nos processos autorais de escrita, que adquirem nova dinâmica no 
meio eletrônico, apresentando-se cada vez mais como ação interativa 
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entre diferentes agentes criadores. Em inúmeros projetos editoriais 
na Internet, em diversos formatos, observa-se a existência de uma 
autoria constituída da soma de diversas contribuições, nomeadas ou 
anônimas, pela intervenção de múltiplos atores que atuam de forma 
distribuída em rede.

No cenário da cultura digital é inegável que a característica de autor 
está presente em todos os sujeitos imersos no ciberespaço. A todo ins-
tante lemos e produzimos conteúdos diversos, seja usando o celular, o 
computador, o tablet, estamos criando e recriando. Nesse contexto, de 
acordo com Shirky (2011), os sujeitos, principalmente os jovens, abrem 
mão do uso de mídias que pressupõem apenas o consumo.  

Assim, dentre os sujeitos com essas características há os ficwriters, 
autores de fanfics. Esses, que não se satisfazem com o conteúdo trans-
midiado pelos produtores dos universos transmídia, transmidiam desdo-
brando o universo com suas próprias histórias. E, de acordo com Shirky 
(2011, p. 72), “a sensação de ter feito algo sozinho e estar bem-feito 
frequentemente é melhor do que a sensação de que profissionais fizeram 
algo para mim e está perfeito”. Sendo assim, é relevante destacar que as 
possibilidades de o sujeito se tornar autor de conteúdos que têm leitores 
reais engaja-o, uma vez que possui relação com sensações.  

A fim de aprofundar a conceituação da fanfic, reafirmamos que 
essa, de acordo com Neves (2014), é história alternativa, escrita em 
prosa por fãs de determinado universo narrativo, personagem, banda, 
novela, romance ou, até mesmo, de um fandom4. Na produção dessa 
história/estória o(s) autor(es) pode(m) recriar o enredo da forma como 

4. Grupo de fãs de um universo narrativo que se juntam para discutir acerca do 
produto cultural do qual possuem interesse.
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a imaginação dele permitir, mudando história de vida de personagem, 
criando novos enredos para esse, dando vida ao personagem além do 
que é contado na história original, são alguns exemplos do que os fãs/
ficwriters desenvolvem em suas produções.

Sobre isso, apresentamos, segundo Jenkins (2015), dez estratégias 
que os fãs/ficwriters utilizam para interpretar, apropriar e reconstruir 
as narrativas, ou seja, para produzir suas fics.  De acordo com o autor, 
essas estratégicas foram identificadas por meio de abordagem com os 
próprios sujeitos fãs. As estratégias são as seguintes: “recontextualização, 
dilatação da linha temporal do seriado, refocalização, realinhamento 
moral, variação de gênero, cross overs, deslocamento de personagem, 
personalização, reforço emocional e erotização” (Jenkins, 2015, p. 169). 
A seguir seguem descritas, de acordo com o autor, as principais carac-
terísticas de cada uma das estratégias.

Por meio da recontextualização os fãs/ficwriters escrevem narrati-
vas a fim de preencher vácuos deixados pelo enredo elaborado pelos 
produtores. É comum, por meio desta estratégia, serem explorados 
alguns personagens de forma mais específica, a fim de explicar seus 
comportamentos no enredo “original”. Muitas vezes, essas “explica-
ções” criadas pelos fãs/ficwriters, concretizadas nas fanfics, partem de 
discussões destes nos fandoms sobre as lacunas deixadas no produto a 
ser desdobrado.

A dilatação da linha temporal é uma estratégia por meio da qual os 
fãs/ficwriters utilizam para expandir, em relação ao tempo histórico, 
acontecimentos do enredo. Ocorre de alguns personagens surgirem no 
universo narrativo sem explicações sobre seus antecedentes e/ou não 
são contados os seus futuros. Diante disso, bem como da criatividade 
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e imaginação dos fãs, fanfics são criadas a fim de expandir o universo 
por meio da abordagem do que antecede e/ou do que apresenta o futuro 
de personagens.

É comum que nas fanfics sejam exploradas estórias de personagens 
principais dos universos narrativos. Porém, a partir da refocalização os 
autores de fics dão vida a personagens que não são bem exploradas no 
enredo, ou seja, personagens secundárias. Nas ficções de fãs construí-
das a partir da refocalização, personagens que não têm visibilidade na 
história “original” passam a ser protagonistas. Ao usar esta estratégia, 
os ficwriters podem explorar o perfil psicológico da personagem e/ou 
apresentam seus potenciais, dentre outras possibilidades.

O realinhamento moral, enquanto estratégia utilizada pelos ficwri-
ters em suas produções, apresenta semelhanças com a refocalização. 
Por meio deste realinhamento, os fãs recriam narrativas nas quais os 
vilões do enredo “original” são os protagonistas. São diversas as formas 
desses autores utilizarem o realinhamento moral, mas, geralmente, os 
ficwriters tornam o vilão protagonista e contam a estória da perspectiva 
dessa personagem. 

Outro modo dos fãs/ficwriters demonstrarem amor e/ou resistência 
pelo produto cultural ou universo do qual derivam suas produções é 
por meio da variação de gênero. Por meio dessa, os sujeitos recriam 
narrativas em gêneros diferentes do qual está a narrativa “original”, ou 
seja, gêneros alternativos. Por exemplo, fãs de um seriado desdobram o 
enredo desse por meio de outros gêneros como o romântico, dramático, 
suspense, erótico, entre outros.

Fazer uso de cross over no contexto da produção ficcional é mesclar 
personagens, espaços e/ou tempos históricos. Fanfics cross overs extra-
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polam as margens do universo narrativo e entra em outro universo. É 
comum, por meio desta estratégia, os ficwriters sugerirem a atuação de 
determinado personagem em espaços/ambientes com grande distinção 
entre um e outro, assim como sugerirem a interação entre personagens 
de enredos distintos.

Outra alternativa da qual os fãs/ficwriters fazem uso na produção de 
suas narrativas é por meio do deslocamento de personagem. A partir desta 
estratégia, personagens são retiradas de sua situação original e passa a ter 
nomes e identidades alternativas, de acordo com a criatividade do autor 
da fanfic. O deslocamento de personagem assemelha-se ao cross over 
no que tange a mudança de espaço para com as personagens. Porém há 
uma diferença, pois no deslocamento a personagem recebe outro nome 
e outras características identitárias, o que não acontece no cross over. 

A personalização é a estratégia pela qual os fãs/ficwriters inserem-se, 
por meio de fatos e/ou experiências, no mundo ficcional. É o modo que 
os sujeitos encontram para excluir a divisão entre suas experiências 
pessoais e a ficção. Na prática, é comum encontrar produções de fã nas 
quais ele é uma das personagens e relaciona-se com os personagens do 
universo ou, ainda, ele cria uma personagem com suas características, 
histórico, experiências, perfil psicológico e social.

O perfil psicológico das personagens é um dos fatores que os fãs dão 
grande importância em suas discussões com outros fãs, bem como em 
suas produções narrativas. Por isso há uma estratégia pela qual esses 
sujeitos enfatizam, em suas fanfics, momentos nos quais são destaca-
das emoções, sentimentos, frustrações das personagens, esta estratégia 
denominamos reforço emocional. Os fãs/ficwriters instigam-se com 
enredos nos quais há a exposição de relacionamentos, momentos de 
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êxtase, conflitos de personalidade e, ao instigarem-se, engajam-se e 
apropriam-se na criação, recriação de narrativas que exploram esses 
elementos psicológicos.

A última das dez estratégias utilizadas pelos fãs, segundo Jenkins 
(2015), na produção das fanfics, é a erotização. Por meio dessa os 
ficwriters, livres da censura, exploram o erotismo na vida das persona-
gens. As fanfics produzidas a partir da erotização ganha tensão erótica. 
Ressaltamos que é comum a presença de estórias lúdicas no que se 
trada de sexualidade nas fanfics, pois de acordo com Jenkins (2015, p. 
181), “os escritores constantemente buscam maneiras de criar histórias 
baseadas em casais improváveis”. É comum os sujeitos, ao utilizarem 
da erotização como estratégia em sua produção, soltarem a imaginação 
e abusarem da criatividade e do erotismo.

Após elucidar algumas estratégias que os autores de fanfics utilizam 
em suas produções, retomamos a ideia de que os sujeitos imersos na 
cultura digital buscam algo além do comportamento de espectador e 
posicionam-se, também, como autores. Esses sujeitos, por meio de uma 
ou mais abordagens apresentadas por Jenkins (2015), leem os conteú-
dos dos universos dos quais são fãs de forma crítica e produzem suas 
próprias histórias/estórias de forma criativa.   

A fim de reforçar a ideia proposta, Araújo e Grijó (2016, p. 3) afir-
mam que “esse prosumer no contexto de produção de fanfictions é de-
nominado de ficwriters: são sujeitos comunicantes em quem os papeis 
de autor e leitor/ouvinte/espectador assumem posições híbridas. Além 
disso, na sua essência, os ficwriters não buscam ganho financeiro com 
suas produções, [...]”. Os ficwriters, que surgem no contexto da cultura 
fã, são os próprios leitores e autores de fanfics imersos nessa realidade.



372

Em relação ao contexto da cultura digital e de acordo com Zacharias 
(2016, p. 17), “esta realidade, já tão presente no universo social, traz 
para a educação uma importante responsabilidade na formação de 
leitores. Não parece ser suficiente desenvolver uma pedagogia restrita 
ao letramento das mídias impressas”. É necessário que os sujeitos 
imersos nesse cenário tenham pleno entendimento de como ser cida-
dão e construir conhecimento no ciberespaço, assim como em outros 
espaços sociais.

Dessa maneira, apresentamos a ideia de autonomia para a constru-
ção de conhecimento apresentada por Freire (2011), considerada como 
o amadurecimento do ser para si. Entendemos que é por meio de um 
processo moldado por experiências em que o sujeito se torna autôno-
mo. Nesse sentido, a construção de conhecimento deve estar atrelada à 
“Pedagogia da Autonomia”, por meio de experiências que estimulam a 
decisão e a responsabilidade do sujeito, engajando-o, dessa forma, em 
experiências de liberdade. Esse pensamento dialoga, de forma direta, 
com o contexto no qual os autores de fanfics atuam.

Afirmamos que os sujeitos imersos no contexto da cultura digital, 
com possibilidades de atuarem como leitores e autores simultaneamente, 
que usam estratégias para a produção de seus textos autorais, praticam 
a leitura crítica e a escrita criativa. De acordo com Freire (2011), a 
construção de conhecimento acontece por meio da autonomia, ou seja, 
o sujeito aprende quando é levado a experiências que estimulam a sua 
tomada de decisão de forma independente. Este processo dialógico de 
conceber o conhecimento está presente na prática de leitura e produção 
de narrativas ficcionais por fãs de universos narrativos.
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Considerações

A prática de construção de conhecimento de forma participativa 
cresce entre os sujeitos diante desse novo cenário da comunicação. 
Acreditamos que assim deve acontecer, também, no cenário educacional, 
uma vez que o processo de construção do conhecimento nesses moldes 
discutidos incorpora-os como partícipes.

A educação na cultura digital carece de professores conscientizados 
de que são mediadores da aprendizagem, deixando o aluno autônomo 
para buscar e construir seu conhecimento na diversidade de meios dis-
poníveis, sejam eles digitais ou não. O contexto de leitura e produção 
de fanfics presente nas comunidades de fãs é relevante de ser refletido 
pelas práticas educativas, uma vez que esse trabalha as habilidades de 
leitura e escrita, principalmente, da forma como Freire (2011) apresenta 
que seja a construção de conhecimento autônoma.

Evidenciamos a potencialidade presente na prática de leitura e de 
produção dos fãs por meio das fanfics. Os sujeitos leem e produzem 
conteúdos sobre os quais eles possuem críticas, tornam-se autores por 
meio de produções estratégicas, tem contato com diferentes temáticas, 
a depender do universo ao qual sua fanfic baseia-se e de qual direcio-
namento temático o próprio autor dará à narrativa.
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Didática Situada e Paradigma Ecológico: 
Perspectivas e Desafios para a Escola
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Nos discursos que permeiam o campo da educação, as Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TIC) aparecem corriqueiramente como 
uma solução aos problemas da escola contemporânea. Atreladas à simples 
noção de que o novo é melhor do que o antigo, muitas das manifesta-
ções presentes nas instituições educacionais se movem numa herança 
de tipo dualística. Tradicional e construtivista, sala de aula analógica 
e digital, professor e aluno são, sempre, tomados como elementos em 
contraposição.

Reforçando essa divisão, novas metodologias de ensino e apren-
dizagem são apresentadas como possibilidades de inovar a escola e, 
ainda, como sinônimos de educação de qualidade. Contudo, ao mesmo 
tempo em que as chamadas metodologias ativas incentivam os pro-
fessores a adotarem as TIC em suas práticas, e a seguirem a cadência 
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de ensino requerida pelas novas gerações de alunos, presenciamos no 
cotidiano da escola situações que nos levam a duvidar dos benefícios 
dessa inovação. E, para nós, a maior questão está no paradigma vigente. 
Mudam os protagonistas – ora o professor, ora o aluno ou, ainda, ora 
as tecnologias estão no centro –, mas a perspectiva de fragmentação 
do todo continua a mesma.

Inserido nesse cenário, pretendemos seguir uma rota alternativa, 
propondo a perspectiva ecológica da comunicação (Bateson, 1977; 
McLuhan, 1964) como possibilidade de abranger a totalidade das dimen-
sões da didática, configurando-a em uma didática situada. A proposta 
do texto insere-se em um panorama teórico-metodológico ainda não 
consolidado na área da educação (Bannel, Duarte, Carvalho, Pischetola, 
Marafon & Campos, 2016; Gee, 2004) ancorado na abordagem qua-
litativa e sistêmica da comunicação – que significa considera-la como 
um todo interacional, no qual as trocas possíveis (intercorporais, inter-
subjetivas, emocionais, cognitivas, entre outras) entre os participantes 
ocorrem dentro de um quadro de ação e com uma dinâmica própria 
(Mucchielli, 2006).

Partirmos dos aspectos de contextualidade, mutualidade e interação 
– presentes no paradigma ecológico – para buscamos um novo olhar 
sobre a didática. Uma possibilidade de enfatizar na prática pedagógica 
a atenção e a atuação conjunta, pautadas na mobilização da experiên-
cia, no compartilhamento do conhecimento e na construção social e 
culturalmente situada da aprendizagem. Em seguida, delineamos as 
bases da didática situada, descrevendo o que estamos apontando como 
suas dimensões. 
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Com o intuito de trazer evidências empíricas para fundamentar a 
nossa análise, apresentamos algumas propostas didáticas que tiveram 
como foco a produção audiovisual. As atividades foram realizadas 
com crianças de 11-12 anos, de duas turmas de sexto ano do ensino 
fundamental, em duas escolas públicas do município de Florianópolis, 
estado de Santa Catarina, no ano letivo de 2015. Por fim, debatemos 
sobre o que sobressai da didática situada quando esta é operacionalizada 
no ambiente escolar, apresentado suas possibilidades e provocações.

No recorte apresentado, consideramos a sala de aula como um 
ambiente imersivo, na qual buscamos, a partir de propostas práticas, 
operacionalizar a didática situada e seu paradigma relacional.

1 Paradigma Ecológico: da Comunicação à Educação

A tradição de estudos em comunicação conhecida como Ecologia dos 
Meios enfatiza a relação entre a tecnologia e o entorno cultural por ela 
criado. Na década de 1960, Marshall McLuhan reformulou o interesse do 
campo da comunicação propondo estudar a forma – os padrões sociais 
de cognição – contrariamente à tradição então difundida de considerar os 
efeitos da mídia em relação a comportamentos individuais e de grupo. 
Nessa perspectiva, afirma McLuhan (1964), os meios tecnológicos se 
configuram como extensões do homem, artefatos capazes de reorganizar 
os símbolos, os sentidos e os significados da comunicação humana e, 
com isso, a cultura de cada momento histórico. Para além da definição 
de um marco teórico, a Ecologia dos Meios representa uma abordagem 
que se interessa pela compreensão da ressonância das formas de comu-
nicação na consciência humana.
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Como compreendemos, a metáfora ecológica é uma importante 
estratégia para o discurso acadêmico-científico da comunicação na 
interface com a educação. Para a escola, isso acarreta na compreensão 
de estar inserida no cenário interconectado do qual todos fazemos 
parte. Para quem estuda a relação entre TIC e educação, se pautar 
nos preceitos da Ecologia dos Meios implica em tirar o foco das téc-
nicas para concentrar-se no sistema de comunicações que é formado 
na cultura e no ambiente imersivo que as tecnologias digitais criam 
com sua presença. 

Segundo Mucchielli (2006) um sistema de comunicações é um 
conjunto de situações “ideais” de troca e de fala entre os participan-
tes, construídas a partir da observação recorrente destes em circuns-
tâncias práticas e cotidianas. Contudo, para que se possa investigar 
essas situações, é preciso lançar mão de uma abordagem qualitativa, 
compreensiva e pautada em princípios epistemológicos específicos. 
Isso significa considerar a comunicação como um todo no qual as 
trocas possíveis ocorrem entre os participantes dentro de um quadro 
de ação, em determinada temporalidade e com uma dinâmica própria. 
Além disso, tais modos de troca possuem significados particulares e 
relacionados ao sistema mais amplo, que perfazem um circuito no 
qual a comunicação liga uns aos outros, da mesma maneira que eles 
se implicam reciprocamente. 

Pautado nos preceitos da Escola de Palo Alto, sobretudo na pers-
pectiva ecológica da comunicação proposta por Bateson, o conceito de 
sistema de comunicações é um importante posicionamento quando o 
interesse se situa na especificidade das Ciências Sociais e Humanas. Se 
comparado, sobretudo, à concepção adotada pela área da engenharia, 
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bem como aos sistemas utilizados nas ciências matemáticas e físicas, 
sua maior vantagem está na possibilidade de consideração dos sig-
nificados subjetivos que emergem das interações (Mucchielli, 2006, 
2007). E, para que isso ocorra, é fundamental uma mudança de ponto 
de vista. Em vez do intercâmbio entre artefatos e/ou elementos físicos, 
matemáticos ou tecnológicos, o foco desta abordagem está nas trocas 
entre os seres humanos mediadas por tais entidades. 

Nessa concepção, o ponto central está em considerar a comunicação 
como diálogo, e não como transmissão. Segundo a perspectiva ecológi-
ca, proposta por Bateson (1986), a comunicação é composta por, pelo 
menos, três componentes – estímulo, reação e reforço, que estão envol-
vidos em um sistema retroativo. Será a partir da diferença proporcionada 
pela combinação de informações e fragmentos de informações advindos 
tanto dos sujeitos como do ambiente, que critérios como, por exemplo, 
os de aprendizagens, devem, para Bateson (1986, p. 101), se “basear na 
organização e na interação das partes múltiplas”. Ou seja, devem ser con-
sideradas a partir da concepção e abordagem ecológicas da comunicação.

É difícil entender todo o assunto porque fomos ensinados a pensar 
no aprendizado como uma atividade de duas unidades: O professor 
“ensinava” e o estudante (ou cobaia) “aprendia”. Esse modelo linear, 
entretanto, tornou-se obsoleto quando aprendemos a respeito dos circuitos 
de interação cibernética. A unidade mínima de interação contém três 
componentes. [...] Chamemos os três componentes de estímulo, reação 
e reforço. Desses três, o segundo é o reforço do primeiro, e o terceiro 
é reforço do segundo. A reação por parte do aluno reforça o estímulo 
fornecido pelo professor; e assim por diante. (Bateson, 1986, p. 142) 

Ao chamar a atenção para a necessidade de a unidade básica na 
análise da comunicação e da aprendizagem se pautar nos significados 
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construídos pelos sujeitos em um complexo de interação e retroação, 
considera-se a situação educativa como um todo emergente e, por isso 
mesmo, complexo. Isso nos leva ao maior desafio para a instituição 
escolar em relação ao paradigma ecológico: questionar as abordagens 
didáticas aparadas em ações ou relações isoladas e pré-constituídas. 
Como consequência deste, está o questionamento dos elementos do 
discurso de inovação pedagógica que, oferecidos como oportunidade 
de “inserir a escola no século XXI”, em sua maioria se apresentam 
esvaziados de sentido contextual, seja ele teórico ou prático.

Assim, mobilizando a ótica do paradigma ecológico da comunicação 
para a educação, é preciso considerar que o alcance das tecnologias 
digitais no cotidiano escolar contemporâneo não ocorre por si só, ou 
seja, pela mera inclusão desses artefatos nesse ambiente. Ele inclui 
tanto forças normativas, culturais, econômicas, políticas, como físicas 
e cognitivas, que interagem e influenciam o uso, a apropriação, bem 
como a produção de significados. 

2 Bases para uma Didática Situada

A separação entre ensino e aprendizagem, que fundamenta tradicio-
nalmente a prática didática, pressupõe uma relação mecânica e deter-
minista entre esses dois processos. Nesse modelo, a ênfase é posta nos 
resultados, que definem as atividades planejadas e realizadas em sala de 
aula, bem como os instrumentos necessários para o seu desenvolvimento. 
A ação didática, contudo, é muito mais do que isso. Ela representa um 
conjunto complexo de identidades, historicidade, relações intersubje-
tivas e elementos contextuais. Ao nosso ver, a perspectiva ecológica é 
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a única que possibilita descrever as sinergias que se estabelecem entre 
os sujeitos envolvidos na ação didática.

Para a didática, a metáfora ecológica reforça a necessidade desta 
de se reinventar frente à cultura digital. Porém, ao contrário do que 
pregam as propostas que buscam transformar a escola, que reduzem às 
novidades tecnológicas a possibilidade de se propor novas interações 
entre seus integrantes – discurso comum aos métodos inovadores tão 
na moda atualmente –, o desenvolvimento dessa consciência amplia o 
horizonte da didática. Com base na perspectiva ecológica, a didática 
buscará ser um meio para a produção de conhecimento não “sobre”, 
mas “com” algo ou alguém. 

Essa mudança, que ampara o que estamos propondo como didática 
situada, por sua vez, abarca três dimensões. A primeira é a dimensão da 
aprendizagem. Nesse caso, para se pensar a didática situada é necessário 
uma revisão, ou um outro entendimento, sobre o aprender. No campo 
da educação, pesquisadores afirmam que a aprendizagem está situada 
na prática do mundo “real”, ou seja, do contexto no qual o aluno está 
inserido e é parte (Bannell, Carvalho, Pischetola, Marafon, & Campos, 
2016; Gee, 2004; Miranda & Pischetola, 2018;). Com essa premissa, ela 
deixa de ser vista como uma atividade meramente cognitiva, para ser 
tomada como um processo que ocorre através de interações recursivas 
que envolvem os alunos, entre eles e com o ambiente. Tais interações não 
são isoladas e, para que ocorram, importam as experiências culturais e 
biopsicossociais dos sujeitos com/ no ambiente. Não mais tomada como 
um exercício escolar individual – mero resultado, ou causa, do que é 
ensinado pelo professor – a aprendizagem na perspectiva ecológica é 
assumida como uma prática social. 
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A segunda dimensão é a da ação. Para pensar a didática a partir da 
perspectiva ecológica, consideramos ser necessário aproxima-la à teoria 
da enação. Promovida pelas contribuições de Merleau-Ponty (1969) e 
Bateson (1977) e aprofundada sucessivamente por Varela, Thompson 
e Rosch (1991), a teoria da enação considera, de forma breve, que 
a relação entre consciência e mundo é uma permanente e recíproca 
transformação. Ao se relacionarem, o mundo (material) e a consciência 
(psicológica, espiritual) se acoplam estruturalmente e produzem novas 
organizações de si. Rejeitam-se, portanto, os dualismos entre sujeito e 
objeto, entre corpo e mente, entre indivíduo e ambiente e entende-se 
o conhecimento como o processo resultante das relações e interações 
entre todos esses elementos. 

Trazendo a teoria enativa para a didática, o educador italiano Rossi 
(2011) toma a concepção de acoplamento estrutural – interações que 
desencadeiam mudanças na estrutura de um determinado sistema – como 
base para uma didática enativa. Nesse entendimento, agir e conhecer 
não representam ações ou fases separadas do processo de ensino e 
aprendizagem, mas faces da mesma moeda.

Segundo Rossi (2011) a centralidade da ação assume a sala de 
aula como um sistema e atua como um “trigger”, ou um gatilho que 
estimula a aprendizagem, a interação e a construção do significado 
situado. Nesse sentido, sujeito e ambiente se transformam durante a 
ação, o que faz com que essa mudança seja a base do conhecimento 
construído mutuamente. Dessa forma, durante a ação didática, não há 
apenas uma transmissão de informações, ou a aplicação de uma série 
de procedimentos de ensino, mas se constroem, ao mesmo tempo, redes 
cognitivas, afetivas e relacionais. Para tanto, o professor italiano ressalta 



384

que “o sistema-sala de aula se transforma durante a ação didática [...] 
segundo a sua própria regra e em função da sua estrutura que não é uma 
simples somatória de componentes” (Rossi, 2011, p. 83). Ou seja, ela 
se configura como um espaço complexo de afetações mútuas, no qual 
se entrelaçam modelos teóricos, experiências e interpretações em um 
processo de constante autorregulação.

Isso nos leva à interação, terceira dimensão da didática situada. 
Como propõe Mucchielli (2007), dentro de um cenário complexo como 
o da sala de aula no entendimento da didática situada, o conceito de 
interação deve ultrapassar o sentido “clássico”, que a qualifica como 
um fenômeno físico e expressivo, para se caracterizar como um sistema 
complexo que agrega aspectos ideal e cognitivo. Nesse sentido, importa 
para a investigação que se debruça nas interações observar tanto con-
dutas, falas, atitudes, verbalizações, gestos (aspecto físico), quanto a 
intenções de manipulação das normas (aspecto ideal) e a constituição 
do raciocínio e construção do conhecimento (aspecto cognitivo). 

Uma interação é um “complexo” impulsionado pela atividade hu-
mana. Nós tendemos a ver a interação como uma “atividade de 
comunicação” (um gesto, uma palavra, uma troca ...). Ela é uma 
“atividade comunicativa” se quisermos considerar que a atividade 
menos comunicativa traz consigo normas, regras, conhecimentos, 
modalidades de raciocínio ... enfim, todo um conjunto de elementos 
que, acionados pela ação, irá “interagir” com elementos situacionais 
da mesma natureza que eles. O próprio conceito de interação é, então, 
um pouco falso, porque nos leva a pensar que a atividade interativa 
é isolada de tudo o que pertence a ela; é por isso que devemos falar 
de “um complexo de interação” toda vez que falamos de interação. 
Falando de “complexo de interação”, seríamos forçados a pensar 
em todos os elementos ideais que acompanham a atividade física 
interativa visível. (Mucchielli, 2007, p. 68)
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Qualificar a interação como um complexo de interações nos auxilia 
a pensar a dimensão da ação no cenário da escola. Desta maneira, a 
didática torna-se um processo ativo e dinâmico, que ocorre e se trans-
forma dentro de um contexto. Ou seja, está assentada em um quadro 
sociocultural e historicamente situado, que também é transformado por 
ela. Com essa base, buscamos construir uma proposta didática com o 
uso das tecnologias que se constituísse como uma alternativa às abor-
dagens centradas no binômio professor-conteúdo. 

Através de uma perspectiva participativa, prática, crítica, colaborativa 
e, sobretudo, contextualizada, as atividades não foram centralizadas no 
aprendizado de dado conteúdo. Elas se pautaram na possibilidade de 
os alunos construírem competências comunicativas que os auxiliassem 
a tomar decisões baseadas na troca de informações, na resolução co-
laborativa de problemas, bem como a buscar responder suas questões 
utilizando um caminho científico de investigação e inquérito. Esse 
percurso é o “coração” da didática situada.

Assim, o que entendemos como didática situada diz respeito a mais 
do que um conjunto de técnicas e práticas. Busca entender cada situação 
didática de forma ecológica, considerando-a como um momento único, 
em que nem os sujeitos, nem os objetos e, tampouco, o ambiente, sejam 
o foco central da ação. Ao abandonar o caráter mecânico da comunica-
ção, importa para a didática situada se voltar ao complexo de interações 
que liga sujeitos, objetos e ambiente, na perspectiva da complexidade. 
Consideramos ser essa uma possibilidade de expandir o nosso pensa-
mento sobre a prática pedagógica, ultrapassando o entendimento desta 
como um meio de transmissão de conteúdos, para constituir-se com um 
componente crítico da educação como um todo.
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Com base nessa premissa, e em modelos interdisciplinares, buscamos 
um encontro da educação e da didática com o paradigma ecológico da 
comunicação, tendo sempre em mente a consideração de Postman e 
Weingartner (1969), segundo a qual deveria ser proibido aos professores 
fazerem perguntas das quais já conhecem a resposta. 

3 Didática Situada na Sala de Aula

No recorte apresentado nesse texto, consideramos a sala de aula 
como um ambiente imersivo, no qual buscamos, a partir de propostas 
práticas, operacionalizar a didática situada. As atividades foram realiza-
das com crianças de 11-12 anos, de duas turmas de sexto ano do ensino 
fundamental, em duas escolas públicas do município de Florianópolis, 
estado de Santa Catarina, Brasil. 

Para se aproximar da base enativa, optamos por um desenho de 
atividades que englobaram a produção audiovisual, escolhida pela 
perspectiva de trabalho coletivo que é inerente a essa tipologia de 
atividade. Como um elemento sociocultural que, devido ao alcance e 
inserção das tecnologias digitais móveis, está cada vez mais presente no 
cotidiano dos alunos, a produção audiovisual abrange a intensidade das 
trocas de conhecimentos, abarca os confrontos e negociações de ideias, 
permite a mobilização dos conhecimentos prévios, além de assumir, 
como uma prerrogativa, a efervescência de opiniões e concepções no 
próprio processo de criação. Marcadamente dialógica, a maneira como 
a produção audiovisual foi proposta nas atividades construídas com 
base na didática situada, não só admitiu como assumiu a pluralidade 
de pontos de vista e de experiências, promovendo o intercâmbio de 
saberes e novas possibilidade de expressão. 
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Seguindo o quadro teórico apresentado, as atividades com base na 
didática situada não se propõem rígidas, apesar de previamente pla-
nejadas. Ao contrário, devem permitir as oscilações das relações e a 
emergência que se constroem em ato, ou seja, admitir a transformação 
proveniente da ação (enação). Assim, levamos em consideração as ca-
raterísticas e especificidades de cada escola em relação à infraestrutura, 
os desejos dos professores, os tempos e as distinções socioculturais dos 
alunos, construindo, desta forma, propostas diferentes em cada uma 
delas. Por uma questão de escolha dos professores, ambos responsáveis 
pela disciplina de História3, o conteúdo trabalhado, nas duas escolas, 
foi sobre os “mitos de origem”.

O quadro-síntese abaixo apresenta, de modo resumido, as ativida-
des desenvolvidas em cada uma das escolas, com o foco na produção 
audiovisual. Com base na metodologia dos Episódios de Aprendizagem 
Situados (Rivoltella, 2013), as atividades foram desempenhadas em 
três momentos: 1) momento de pesquisa, realizado em casa e retomado 
brevemente pelo professor na sala de aula; 2) momento de produção, 
em duplas ou grupos e, 3) momento de reflexão, realizado de modo 
coletivo, com toda a turma em sala de aula. Os dois últimos momentos 
foram sempre propostos em sala de aula. Vale ressaltar que, para a 
efetivação do momento de produção, os professores faziam uma breve 
retomada dialogada da atividade que foi executada em casa, propondo 
que os alunos explicitassem seus conhecimentos, e uma introdução das 
propostas de atividades para a aula.

3. A escolha dos professores foi por adesão. Coincidentemente, nas duas escolas 
os professores que quiseram participar da pesquisa lecionavam a disciplina 
de História. Na escola A, as atividades ainda incluíram, em uma perspectiva 
interdisciplinar, a professora de Língua Portuguesa.



Tabela 1.
Síntese das atividades realizadas nas duas escolas

Escola A
Momento 1

- Pesquisa em casa Momento 2
- Produção colaborativa

Momento 3
- Reflexão coletiva

- Encaminhamento da 
atividade de casa

Construção dos 
personagens 

-Pesquisar sobre os heróis de nossa época 
e justificar o caráter de herói que possuem 
(questões norteadoras da pesquisa: 
quem são os heróis de hoje? quais seus 
“poderes”? o que ele faz? ...)
-Solicitar que registrem as etapas/
processos das pesquisas para socialização 
no próximo encontro (Perguntaram 
aos pais? Entraram em contato com os 
colegas? Buscaram em sites? Quais?). 

Retomada da 
atividade de casa 
e breve discussão

-Divisão das duplas para 
realização de produção 
de narrativa mítica a 
partir das reflexões 
anteriores 

-Reflexão sobre a 
produção da narrativa 
mítica 
-Tarefa

Produção do 
storyboard

-Produzir a imagem de um personagem 
principal, pensando no seu perfil 
(características físicas e psicológicas - o 
que gosta/não gosta; o que faz; poderes; 
etc.)

Retomada da 
atividade de casa 
e breve discussão

-Vídeo-estímulo: “A 
jornada do Herói” 
-Socialização entre as 
duplas, para negociação 
do personagem/herói  
-Construção de 
storyboard em duplas 

-Breve socialização 
e reflexão sobre os 
storyboards 
-Tarefa

Produção do 
stopmotion

-Pensar na construção do stopmotion: 
materiais necessários; trilha sonora; outros 
personagens da história; etc. 

Retomada da 
atividade de casa 
e breve discussão

-Produção de Stopmotion 
com o auxílio do tablet (1 
por grupo) 

-Breve conversa sobre o 
processo de elaboração do 
audiovisual 
-Tarefa 

“Sessão 
pipoca”

-Elaborar sinopse/ “resumo” da história 
para apresentar o audiovisual aos 
espectadores 

Retomada da 
atividade de casa 
e breve discussão

-Negociação e redação 
final das sinopses 
-Socialização e projeção 
dos vídeos 

-Reflexão sobre 
compartilhamento on-line 
(acesso público/privado) 



Escola B
Momento 1

- Pesquisa em casa Momento 2
- Produção colaborativa

Momento 3
- Reflexão coletiva

- Encaminhamento da 
atividade de casa

Construção 
da narrativa 
mítica e da 
animação 
analógica 
“dobradinha”

-Pesquisar sobre os mitos Poseidon e 
Netuno 
 (questões norteadoras da pesquisa: 
quem são? quais são as suas 
características? o que eles fazem? ...)
-Solicitar que registrem as etapas/
processos das pesquisas para 
socialização no próximo encontro 
(Perguntaram aos pais? Entraram em 
contato com os colegas? Buscaram 
em sites? Quais?). 

Retomada da 
atividade de casa 
e breve discussão

-Perceberam que se trata do 
“mesmo” mito?
-Divisão das duplas para a 
produção de uma narrativa 
mítica (pequeno texto com 
no máximo 10 linhas) com 
as caraterísticas que mais 
os impressionaram. A partir 
do texto, criar uma imagem 
com a técnica de animação 
“dobradinha” 

-Socialização dos textos 
e das “dobradinhas” e 
reflexão sobre a produção 
-Tarefa

Produção do 
ciclotrope 
(zoetrope 
com uma 
roda de 
bicicleta)

-Pedir que façam uma lista com as 
principais características do mito 
(o que gosta/não gosta; o que faz; 
poderes; quais objetos usa, etc.) 

Retomada da 
atividade de casa 
e breve discussão

-Vídeo-estímulo: “O que é um 
ciclotrope?” 
-Divisão da turma em 5 grupos 
de produção (4 grupos de 
produção + 1 grupo para o 
registro com duas câmeras 
digitais) 
-Construção dos desenhos 
que vão compor as partes do 
ciclotrope

-Reflexão sobre o 
processo e breve 
apresentação da ideia de 
construir um videotutorial 
do ciclotrope

Produção do 
videotutorial - -

-Produção coletiva do roteiro 
para o tutorial (escolha das 
imagens, tomadas, trilhas, 
legendas, outros.) 
- Captura das imagens para o 
vídeotutorial 

-Breve conversa sobre o 
processo de elaboração 
do audiovisual (edição 
realizada pela 
pesquisadora)

“Sessão 
pipoca” - - -Projeção dos videotutorial 

(“sessão pipoca”)
-Reflexão sobre 
compartilhamento on-line 
(acesso público/privado)



390

A investigação foi realizada em duas escolas públicas situadas na 
Ilha de Santa Catarina. Como em toda escola, as duas também possuíam 
suas especificidades, sobretudo, em relação ao uso das tecnologias em 
sala de aula. Na Escola A, as atividades ocorreram conforme planejadas. 
Por ser uma escola inserida na Universidade e receber muitos projetos, 
pesquisas, além de ser campo para o estágio de diversos cursos de li-
cenciatura, a turma estava acostumada às intervenções, aos estímulos, 
bem como à presença de pessoas estranhas à rotina da sala de aula. 
Com essa disposição, os alunos se envolveram de forma rápida com 
as propostas que tinham como base a didática situada. Além da parti-
cipação dos estudantes, também pudemos contar com a parceria das 
professoras envolvidas, uma de História e outra de Língua Portuguesa, 
o que possibilitou um arranjo interdisciplinar nas intervenções. 

A escola também nos oportunizou trabalhar com 12 tablets, dispo-
nibilizados pelo Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educa-
dores (LIFE) à pesquisa, e com a internet, por meio da rede wi-fi que é 
utilizada pela própria Universidade. Com essa estrutura, optamos por 
realizar na Escola A uma produção audiovisual em grupos (stopmotion). 
De maneira geral, os alunos estiveram envolvidos e dispostos em todos 
os momentos. Foi interessante perceber que, por ser um colégio de 
aplicação, reconhecido pela qualidade do ensino, os alunos em diversos 
momentos ressaltavam a necessidade de “excelência” na realização e no 
resultado das atividades. Se, por uma lado, essa característica da escola 
facilitou a participação dos alunos nas atividades, por outro ela pesou, 
em alguns momentos, no entendimento do objetivo das propostas, como 
veremos na seção a seguir.
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Na Escola B, o fato de grande parte da turma já ter participado 
de uma pesquisa anterior fez com que os alunos se envolvessem de 
maneira mais próxima com as pesquisadoras. Mesmo não sendo uma 
escola que recebe pessoas de fora do ambiente escolar, como na Es-
cola A, os alunos também colaboraram com a investigação, que foi 
apresentada e teve os seus objetivos explicitados previamente. Vale 
ressaltar que, nessa escola, as tecnologias não estavam disponíveis 
para o uso pedagógico. Somente um projetor e uma caixa de som 
foram disponibilizados. Além disso, o uso do celular pelas crianças 
era proibido e não existia rede wi-fi aberta. 

Assim, na Escola B, optamos por realizar um audiovisual coletivo 
(videotutorial), usando câmeras digitais emprestadas pela pesquisadora. 
As dificuldades em relação aos equipamentos eram, elas mesmas, pontos 
de discussão coletiva. Nesse sentido, elas se configuraram como uma 
possibilidade de resolução colaborativa de problemas. Além da parte 
de infraestrutura, a ocorrência de uma greve, que durou cerca de dois 
meses e fez com que o cronograma tivesse que ser alterado, também se 
tornou ponto de discussão e negociação coletivas. Algumas alterações 
ocorreram, sobretudo, em relação à parte final das atividades progra-
madas. Como foi negociado, a edição do videotutorial foi realizada 
pelas pesquisadoras. 

Nos momentos de descoberta compartilhada, ou seja, nas discussões 
que realizamos nos períodos finais das aulas, o que sobressaiu foi a 
necessidade de compreendermos que os sujeitos envolvidos – pesqui-
sadores, alunos e professores – constroem, cada qual a partir do seu 
ponto de vista, os diversos cenários coletivos e cotidianos. Ambientes 
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esses que, por sua vez, estão inseridos num contexto mais amplo da 
realidade brasileira. 

Nesse caso, a perspectiva ecológica parece auxiliar com que per-
cebamos as nuances necessárias do contexto. Assim, entendemos que 
o desafio maior do pesquisador está em captar o que há de único nesse 
que é um cenário multifacetado, trocando a visão egocêntrica pela alo-
cêntrica. Exercício esse que buscamos empenhar na pesquisa empírica 
com os participantes, considerando-os, pesquisa e participantes, como 
entidades histórica e socialmente situadas. 

4 Resultados e Discussão

A análise dos dados da pesquisa fundamentou-se na abordagem 
metodológica semiótico-situacional (Mucchielli, 2006). Caracterizada 
como um método compreensivo de análise dos fenômenos comunica-
tivos, essa abordagem permitiu considerar as relações dos alunos entre 
eles, com o professor e com o ambiente escolar, como um complexo de 
interações. Para a reflexão, os dados foram organizados, codificados, 
pré-analisados e consolidados, o que permitiu a análise qualitativa por 
meio de um cruzamento dos processos de comunicação e os elementos 
contextuais das situações vivenciadas. 

Na busca pela compreensão da didática situada, capaz de contribuir 
com a reflexão sobre as necessidades de transformação da didática com 
base na perspectiva ecológica, para este texto os dados foram agrupados 
no que consideramos como três eixos principais relacionadas à didática 
situada: 1) Contextualizar as Atividades; 2) Comunicar no Ambiente 
e, 3) Integrar os Conhecimentos. As três categorias de análise serão 
brevemente apresentadas a seguir.
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4.1 Contextualizar as Atividades

Consideramos que a contextualização das propostas didáticas é 
fundamental para que as atividades possam se qualificar como situadas. 
Tal contextualização ocorre por meio da construção de situações de 
aprendizagem em que os alunos reconheçam os limites e mobilizem 
os potenciais característicos dos sujeitos envolvidos, bem como os 
signos que determinam suas diferentes experiências, sobretudo dentro 
da sala de aula.

A importância da contextualização emergiu, por exemplo, du-
rante a atividade de produção do storyboard e do vídeo em stopmo-
tion, na Escola A. A situação abaixo nos auxilia a observar como a 
configuração do contexto formal da escola, rígido e voltado para a 
individualização das atividades, pode interferir na postura proativa 
do aluno. No caso apresentado, a dependência do professor também 
ocasionou não só a quebra da conexão ativa com o colega, como o 
isolamento do aluno.

O aluno PE pareceu tentar, com alguma dificuldade, entender a lógica 
do conteúdo do vídeo-estímulo e a relação com a tarefa (construir 
um storyboard). Ele nos chama [as duas pesquisadoras] para expli-
car que não conseguirá desenhar os doze passos, como foi sugerido, 
mas tentará fazer algo parecido para que “fique certo”. A ligação e a 
necessidade de responder de forma correta àquilo que foi solicitado, 
mesmo que o foco tenha sido o de explorar o conhecimento prévio 
deles e a mobilização do saber informal ao contexto da escola, deixou 
PE desconfortável e preocupado. Ainda assim, ele não negociou uma 
melhor forma de produção com o colega com o qual fazia dupla. Em 
toda essa etapa de produção, tanto do storyboard como do vídeo em 
stopmotion, ele buscou a nossa ajuda e a da professora, e não a do 
colega. Na produção do vídeo, percebi que ele ficou meio paralisa-
do, sem saber como fazer para traduzir a ideia do storyboard para o 
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vídeo. O colega acabou se unindo a outra dupla. Ele, mais uma vez, 
nos chamou. Desta vez, para dizer que não ia conseguir fazer o vídeo. 
(Diário de Campo - Escola A, 19/05/2015) 

A cena nos mostra que o aluno teve dúvidas de como agir quando as 
atividades são contextualizadas ao seu potencial, e não ao que a escola 
determina. Com isso, o consequente deslocamento das características 
da escola, ou seja, do lugar do professor como o centro do saber e do 
estudante como receptor de informações incidiu na tomada de ação do 
aluno. É nesse sentido de incerteza que Rossi (2011) chamará a atenção 
ao fato de que para considerar o sistema-sala de aula é preciso ter em 
mente que esse sistema se transforma no decorrer da ação didática. Nesse 
caso, contextualizar a proposta exige uma transformação compartilha-
da, na qual é preciso levar em consideração que essas são dinâmicas 
que envolvem tanto a negociação com a experiência, incentivando nos 
estudantes a autogestão, quanto uma mudança colaborativa das regras 
da escola.

Justamente por serem bem definidas, essas marcas contextuais da 
escola tornam-se motivadoras quando compreensíveis e quando há 
liberdade para a sua modificação. Com esse entendimento, os alunos 
podem construir conhecimentos, habilidades, bem como negociar as 
códigos e os valores que incidem no ambiente da escola. Em suma, a 
abordagem didática situada abarca os apontamentos ligados ao contexto 
escolar – a incorrência dos alunos às regras e limitações relacionadas 
à configuração institucional –, e a como este incidiu não só desenvol-
vimento das propostas de produção audiovisual com base na didática 
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situada, mas no fomento e mobilização de uma comunicação competente, 
da colaboração e da interação.

4.2 Comunicar no Ambiente

Ligada à contextualização, a comunicação competente no ambiente, 
no qual os alunos estão inseridos e do qual fazem parte, também é de 
grande importância para o sucesso da didática situada. A perspectiva 
dialogada da didática é uma possibilidade de valorizar o conhecimento 
prévio e a experiência do aluno, promovendo sua cultura e conhecimento. 

Como podemos perceber no quadro de atividades, no Momento 1 
foram realizadas as retomadas das atividades propostas para casa e a 
apresentação dos resultados do que foi pesquisado na busca por va-
lorizar a comunicação naquele ambiente. Essa retomada possibilitou 
a negociação dos temas trabalhados entre os alunos, e a liberdade de 
comunicação entre eles durante os momento de produção.

Um exemplo de disposição para o diálogo pode ser percebido no 
caso do primeiro episódio trabalhado na Escola B. Nele, compreendemos 
que a colaboração contribuiu para a troca de um sentimento de dúvida 
quanto à possibilidade de os mitos trabalhados (Poseidon e Netuno) 
apresentarem características comuns. Além desse, observamos que com 
a abertura para o debate, os alunos puderam mobilizar os conhecimentos 
individuais e informais na consolidação de um saber compartilhado, 
aplicado na construção de um conceito comum sobre o tema.

Na apresentação sobre Poseidon e Netuno, o estudante L pareceu 
“indignado” pelo fato de ter percebido que os dois mitos eram, na 
verdade, um só. Os colegas, tanto os que haviam realizado a pes-
quisa em casa quanto os que não a haviam feito, se divertiram com 
a colocação de L. e começaram a apontar as semelhanças entre os 
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dois mitos. O aluno C., que não havia pesquisa em casa, disse que 
tinha uma suspeita de que os dois eram o mesmo mito. Perguntei 
o porquê, e ele disse que no filme do Percy Jackson o pai dele [do 
personagem] é Poseidon que é o rei das águas. Como Netuno também 
é o rei das águas, conforme o colega apresentou, ele pensou que 
poderiam ser só nomes diferentes para a mesma pessoa. Os alunos 
logo começaram a fazer relações e trazer características sobre Po-
seidon e Netuno, desta vez, com base nos filmes de Percy Jackson. 
(Diário de Campo – Escola B,19/06/2015) 

Nesse ambiente de discussão, os alunos buscaram demonstrar o que 
conheciam sobre os mitos utilizando, como argumentação, os conheci-
mentos prévios pautados, principalmente, no arcabouço construído por 
seus consumos midiáticos. Nesse momento, houve a possibilidade não 
só de relacionar o conteúdo proposto na aula com o que já se sabia, mas 
de comunicar e negociar os saberes advindos da experiência. 

Ao narrar o percurso das atividades, a história dos objetos, dos 
processos, das ações colaborativas e da participação dos colegas, bem 
como ao documentar, produzir e distribuir os produtos culturais e por 
eles construídos, a proposta didática segue na lógica de um conheci-
mento cada vez mais difundido compartilhado.

Em alguns casos, estar aberto e atento ao outro possibilitou a cons-
trução de um processo comunicativo dinâmico, permeado pelos cons-
tantes ajustes dos sujeitos durante a troca e negociação das mensagens 
e informações. Para que tal processo ocorresse, foi preciso manter o 
caráter permeável de negociação das regras que instituem o contexto, 
nesse caso, a escola e a sala de aula. Desse modo, percebemos que a 
organização do ambiente incidiu de maneira precisa nas relações que 
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foram instauradas no momento da intervenção, de forma a reestruturar 
as relações ali realizadas. 

4.3 Integrar os Conhecimentos

Quando nos referimos à integração dos conhecimentos, estamos 
propondo a construção de parcerias, incentivando as trocas e a pro-
dução de redes que formam a base estrutural de uma prática situada, 
como a da didática situada. Destacamos as conexões ativadas em co-
laboração – negociação, criticidade, perseverança, adaptabilidade e 
metacognição – a mobilização da perspectiva empática, da experiên-
cia e da aprendizagem social e culturalmente situadas. Além dessas, 
ressaltamos a importância da postura de mediação do professor para a 
integração dos conhecimentos informais aos formais, bem como para 
a adoção do pensamento ecológico, atuando como um maestro nessa 
comunicação orquestral (Winkin, 1981), capaz de configurar a turma 
como um sistema-sala de aula.

Nesse sentido, não só os saberes prévios dos alunos puderam ser 
transformados em novos saberes, como o fazer didático do professor 
também parece ter sido modificado. Na Escola A, a situação abaixo nos 
auxilia a compreender que, quando o professor se instituiu como um 
mediador dos diversos saberes e extrapola os limites da sala de aula, 
ele auxilia com que os alunos integrem os conhecimentos informais 
aos formais

A estratégia de pedir que os grupos justificassem a saída da sala foi 
utilizada somente pelo fato de estar chovendo, o que nos preocupou 
em relação aos tablets – que foram emprestados pelo LIFE. Mas, 
certamente, a filmagem teria sido muito mais interessante se todos 
eles pudessem circular pela escola, assim como ocorreu com os que 
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saíram. Mesmo os que não saíram da sala, ficaram o tempo todo 
explorando o espaço, como se o “se-movimentar” fosse lhes dar ins-
piração. Mais uma vez, a atividade virou um “caos criativo”. Nesse 
caso, foi interessante ver a atitude da professora em sair da sala para 
acompanhar um dos grupos. Ela não só os auxiliou, como também 
participou de uma das produções. Isso demonstrou uma conexão 
ativa com o que foi proposto, além de uma vontade de colaboração 
e participação. Ao final da aula, a professora estava aos pingos de 
suor. (Diário de Campo - Escola A, 21/05/2015) 

Nas duas escolas, as atividades de produção audiovisual possibi-
litaram a ampliação não só dos espaços e tempos, mas dos elementos 
sensoriais, dos canais de comunicação sobre a experiência, da diversi-
dade cultural e linguística. Ocupada em pensar a presença e a formação 
dos sujeitos nos contextos de múltiplas interações e sensorialidades, a 
importância dessa perspectiva está na possibilidade de tais atividades 
serem consideradas como abordagens situadas social e culturalmente.

Considerações Finais

Na perspectiva ecológica, a aprendizagem é entendida não apenas 
como o efeito da ação didática, mas como seu elemento estruturante, 
constituindo a mudança que ocorre ao longo do processo a partir da 
relação entre o sujeito e o ambiente. O complexo de interações que se 
constitui entre sujeito e ambiente pressupõe a continuidade e o entre-
laçamento de mente-corpo-mundo.

A pesquisa aqui apresentada representa uma tentativa de operacio-
nalizar a abordagem ecológica em termos de didática situada, no âm-
bito de uma produção audiovisual ocorrida em duas escolas de ensino 
fundamental. A análise de dados mostra a necessidade de enfatizar as 
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relações e as interações que ocorrem em cada momento da ação didática. 
Em primeiro lugar, contextualizando as atividades desenvolvidas, para 
que os estudantes se situem temporalmente com respeito à proposta 
do professor. Em segundo lugar, possibilitando e incitando a comu-
nicação competente. E, em terceiro lugar, despertando a capacidade 
dos estudantes de se relacionar com o ambiente no qual estão imersos. 
Isso significa abrir-se, e abrir a sala de aula, para uma dinâmica entre 
linguagem e ação, entre atos-de-fala e de comportamento, entre os su-
jeitos que interagem dentro de um grupo ou comunidade, que buscam 
por meio do compartilhamento de significados a validade, a virtude e 
a inteligibilidade em seu diálogo com o mundo.

A comunicação é o principal fator que opera esse vínculo e pode 
ser utilizada de forma eficaz pelo professor consciente dos processos 
ecológicos em curso. Por último, destaca-se que a didática situada nasce 
de uma abordagem interdisciplinar e integrada. As novas informações 
inserem-se nas estruturas cognitivas já existentes, produzindo novos 
significados a partir dos conhecimentos antigos. A importância dos 
elementos contextuais destaca-se mais uma vez, mostrando a possibili-
dade de um complexo de interações que envolve os sujeitos e o mundo.
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em Vasconcellos (2013).

Durante o transcorrer do período letivo, a vaga anteriormente ocupada 
pelo desistente não é imediatamente reposta; assim parte da estrutura 
escolar como salas de aula, laboratórios, professores, equipe pedagógica 
e insumos não ficam otimizados. Nas escolas onde persistem a evasão 
e a retenção, a quantidade de alunos que se formam por turmas é tema 
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Neste artigo abordaremos o absenteísmo escolar por parte daqueles 
que trabalham e estudam, com a atenção para os seus efeitos como a 
perda dos conteúdos disponibilizados em aula. Como veremos, o pro-
blema do absenteísmo apresenta diversas motivações, que por sua vez 
podem proporcionar outros estudos além deste.

Questiona-se como as TDICs podem colaborar com a remediação 
dos efeitos do absenteísmo escolar motivado pelo trabalho. De forma 
a colaborar com as discussões, este artigo tem o objetivo de apresentar 
uma, proposição de remediação aos efeitos do absenteísmo utilizando 
as TDICs.

1 Referencial Teórico

1.1 O Absenteísmo: Definições, Principais Causas e Consequências

Essa temática antiga que afeta diversos países, sempre está se re-
novando e em busca de novas respostas, afirmação que é sustentada 
por Soares, Fernandes,Nóbrega e Nocolella (2015) quando destacam 
que o abandono escolar no ensino médio é um problema que afeta até 
mesmo países com alto desenvolvimento econômico.

O estudo se justifica em base dos níveis de absenteísmo e evasão 
apontados em diversos estudos. Conforme dados oficiais de 2018 da 
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Pla-
taforma Nilo Peçanha [PNP], 2018), o grau de abandono foi de 14,35% 
e de 11,71% de retidos.

O direcionamento para o grupo de adultos foi devido a sua signifi-
cância numérica dentre os estudantes em escolas técnicas. Verifica-se 
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que mais de 60% dos alunos são maiores de 19 anos e tanto homens 
como mulheres optam igualitariamente pelos cursos técnicos.

Figura 1. Matrículas por situação de matrícula e fluxo escolar (em luxo ou retidos) 
Plataforma Nilo Peçanha.(PNP) (2018)

Sexo x Faixa Etária
Maior de 60 anos 0,40% 0,30%
55 a 59 anos 0,50% 0,50%
50 a 54 anos 1,00% 1,00%
45 a 49 anos 1,50% 1,60%
40 a 44 anos 2,30% 2,40%
35 a 39 anos 3,70% 3,60%
30 a 34 anos 5,40% 4,70%
25 a 29 anos 7,70% 6,50%
20 a 24 anos 13,10% 10,40%
15 a 19 anos 17,60% 14,70%
Menor de 14 anos 0,70% 0,50%

Sexo FemininoSexo Masculino

Figura 2. Sexo e Faixa Etária dos Estudantes. PNP (2018)
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No âmbito do estado de São Paulo, o Centro Paula Souza (CPS) 
(2018), autarquia do Governo do Estado de São Paulo com a missão de 
promover a educação pública profissional e tecnológica, revela dados 
importantes. As estatísticas disponibilizadas em suas bases de dados 
disponível no portal da instituição relativas ao grau de evasão escolar 
(desistências) referente ao primeiro semestre de 2018 referem-se à 
totalidade de cursos oferecidos e das escolas no Estado de São Paulo. 

Poderemos verificar na Tabela 1 que o percentual de desistência 
com base da totalidade dos alunos dos períodos da manhã, tarde e noite, 
é próximo de 6% (12.374) desistentes por 211.105 total de alunos). A 
mesma consideração feita somente para os alunos dos cursos noturnos, 
indica um percentual próximo de 9% (10.029) desistentes por 107.259 
total de alunos noturno). Porém quando comparamos a participação de 
desistentes dos cursos noturnos relativamente à totalidade dos alunos 
matriculados nos períodos da manhã, tarde e noite, observamos que o 
percentual de desistentes em relação à totalidade atinge a marca de 81% 
(10.029 por 12.374 alunos). 

Normalmente os alunos dos cursos noturnos são aqueles que já 
trabalham ou estão reservando o período diurno para alocação de um 
trabalho. Assim como observado nas escolas federais (PNP 2018), alunos 
do sexo feminino e masculino se interessam igualmente pelas escolas 
técnicas, porém nenhuma das instituições apresentou os graus de de-
sistência segmentados por sexo, assim como uma escala das principais 
motivações. Esses dados adicionais foram coletados em literatura, as 
quais apresentaremos mais adiante.
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Tabela 1.
CPS primeiro semestre 2018 - Desistentes por sexo

Alunos Feminino Masculino Totais Desistentes

Total 104.851 106.254 211.105 12.374

Só noturno 50.630 56.629 107.259 10.029
Adaptado pelo autor baseado no site do CPS

Há um potencial desdobramento deste estudo para outras motivações 
ao absenteísmo, mas que não estão no escopo deste artigo.

O conceito de absenteísmo escolar é tratado no Cambridge Dic-
tionary (Absenteeism, s.d.) como “uma situação em que pessoas não 
estão na escola ou trabalho quando deveriam estar” Dore e Lüscher 
(2011) apuraram que para o ano de 2008, no estado de Minas Gerais, o 
índice de evasão escolar foi de 27,43% e que a principal causa foram 
os compromissos de trabalho (36,56%). As condições econômicas do 
estudante levam a optar pelo seu emprego, motivação também verificada 
em pesquisas realizadas em cursos técnicos de outros países, finalizam 
as autoras. Em seu artigo, apresentam dados sobre as motivações da 
evasão escolar, abaixo reproduzidos.

Tabela 2.
Evasão no PEP - 2008

Motivo %
1. Emprego 36,56
2. Horário incompatível 9,15
3. Transporte 2,95
4. Saúde 3,01
5. Desistente sem justificativa 20,91
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6. Gravidez
7. Filhos

1,85
1,43

8. Estudos
9. Ingresso em curso superior
10. Mudança de município
11. Achou muito difícil
12. Não se identificou com o curso

8,91
7,40
4,23
1,85
1,75

Dore e Lüscher (2011), adaptado pelo autor.

Além dos dados da Rede Federal e CPS, também se verifica que 
para o Serviço Nacional de Aprendizado Industrial (SENAI) em Santa 
Catarina, Glavam e Cruz, 2013 apontaram a influência do trabalho 
para os níveis de evasão. Lá, 30% dos alunos alegaram como motivo a 
dificuldade em conciliar emprego e estudo. Entre aqueles que iniciaram 
o curso, esta foi a motivação com maior percentual apurado.

Em relação às taxas de conclusão dos cursos, Sancil e Falcão (2014) 
ponderam que a meta de 90% para a taxa de conclusão prevista no Projeto 
de Lei do Plano Nacional de Educação 2011-2020 é ainda um ideal de 
longo-prazo. Já na época, as taxas de conclusão observadas em nível 
nacional se situavam em 46,8% para o curso médio integrado, 37,5% 
para o Proeja, 25,4% para a Licenciatura, 27,5% para o Bacharelado e 
42,8% para os cursos tecnólogos. 

O absenteísmo, alerta Câmara Municipal de Faro (2007) como citado 
em Vasconcellos (2013) pode conduzir ao abandono escolar, potencializar 
a delinquência e exclusão social, problemas que também são observados 
em outros países. Wilson, Lipsey, Tanner-Smith, Steinka-Fry, & Morison 
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(2011) relatam que nos Estados Unidos, os estudantes de famílias de 
baixa renda abandonam o ensino com mais frequência do que outros, 
aumentando a desvantagem econômica que já experimentam.

1.2 A Necessidade do Aprendizado ao Longo da Vida – Lifelong 
Learning

Em todo mundo a educação tem importância crescente para o in-
gresso, permanência, e crescimento profissional. A empregabilidade 
pode depender da contínua capacidade de aprender e de se requalificar 
para o futuro. L. R. Silva (2008) destaca que a preocupação com uma 
formação constante do indivíduo é justificada pela necessidade de que 
ele acompanhe o acelerado ritmo em que as transformações da sociedade 
ocorrem. Destaca que a educação possibilita a liberdade de mudança 
de profissão e o preparo para as novas formas de trabalho.

Atentos a essa tendência, o SENAI, que tem por um de seus ob-
jetivos o de “proporcionar, aos trabalhadores maiores de 18 anos, a 
oportunidade de completar, em cursos de curta duração, a formação 
profissional parcialmente adquirida no local de trabalho” (SENAI, s.d.), 
disponibilizou em seu site uma página exclusiva para os interessados 
em educação contínua e a distância. Com a chamada “Excelência ao 
seu alcance, a qualquer hora, onde você estiver”, esclarece: 

Com a educação a distância, pessoas interessadas em se profissionali-
zar ou ampliar seus conhecimentos poderão encontrar a oportunidade 
esperada, sem ter que se dirigir periodicamente a uma escola ou a 
qualquer outro espaço físico para estudar.
Essa modalidade de ensino respeita o ritmo de aprendizagem de 
cada um e proporciona maior liberdade na organização dos horários 
de estudo, além de permitir que professores e alunos estejam co-
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nectados, mesmo que separados por grandes distâncias geográficas. 
(SENAI, s.d.)

1.3 O Aluno Adulto, Estilos de Aprendizado e a Ecologia Midiática

Conhecer as principais características dos participes de uma aula, 
é olhar para seu público. 

O estudante do curso médio noturno, em sua maioria, está inserido 
no mercado de trabalho e busca uma qualificação ou requalificação 
decorrente da necessidade de atualização frente as mudanças tecnoló-
gicas. Como destacam Togni e Soares (2007), são profissionais com 
jornadas de oito horas diárias ou mais, e com extrema necessidade 
econômica. Sua situação de vida e a necessidade em dar soluções aos 
seus problemas pessoais, sejam de âmbito familiar ou profissional, 
levam o adulto a valorizar o acesso a informação online como meio de 
agilizar os seus afazeres e alcançar os seus objetivos no menor tempo 
que imaginam ser possível.

O suporte do professor, colabora para que as informações online se 
convertam em conhecimento. Dellors et al. (1998) apontam a importância 
desta ação do professor aliado à tecnologia, ao defender a educação de 
adultos com as novas tecnologias, contudo com as formas clássicas de 
educação e não em substituição a elas.

Criu e Ceobanu (2013) destacam que os adultos são motivados pelas 
recentes demandas da sociedade, pela busca da promoção profissional, e 
de conhecimento. Interessados pelas motivações dos estudantes adultos, 
e citando Li e Irby (2008) diferenciam em três as categorias de adultos 
interessados no aprendizado online:

a) Trabalhadores que objetivam promoção,
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b) Trabalhadores com horários irregulares,

c) Pais com dificuldades de horários.

Conforme a Figura 2, coabitam distintas gerações em sala de aula, 
formando um ambiente onde poderiam ser observados: estilos pró-
prios de cada aluno, background de vida, gênero, as responsabilidades 
familiares, sociais e profissionais, habilidades com as tecnologias, 
preferências e limitações. 

Dentro de um período, distintas tecnologias de mídia se sobrepõem, 
e tecnologicamente são substituídas por novas. Um ambiente diverso, 
onde distintos grupos de mídias coabitam numa Ecologia de Mídias, 
metáfora de Postman, 1970 explorada nos trabalhos de Américo e De 
Grande, 2017. Nesta sucessão, os usuários optam entre aquelas de 
melhor usabilidade3.

Sobre as novas tecnologias, Cox, 2008 afirma que não necessaria-
mente o estilo de aprendizado tem prevalência frente as TDICs. Sustenta 
em estudo com grupo de alunos adultos, onde 52% dos entrevistados 
estavam entre 21 a 35 anos de idade.

Estudos de D’Arcy, Eastburn e Bruce, 2009 com objetivo de usar 
a Media Ecology para determinar qual mídia era percebida como mais 
útil para estudantes, obteve como resultado que o mix de mídias era o 
valorizado pelos usuários. Considerou-se que os alunos tinham estilos 
diferentes de aprendizado, e abrangeu mídias como podcasts, blogs, 

3. Conforme dicionário Usabilidade (s.d.), a usabilidade aplicada a área de 
informática, se refere a facilidade com a qual um equipamento ou programa 
pode ser usado.
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sites e fóruns de discussão com outras mídias, como livros de texto 
tradicionais, palestras e folhetos. 

Baseados em Soles e Moller (2001), Criu e Ceobanu (2013) usando 
o indicador Myers-Briggs Type Indicator,(MBTI), apresentaram quatro 
tipos de aprendizagem e as atividades de e-learning4 que melhor res-
pondem às personalidades.

Tabela 3.
Tipos de aprendizado e e-learning

Personalidade Aprendizagem e-learning

Extrovertido
Intuitivo

Auditivo 
ouvir discussão 
não mediada

Videoconferência, atividades online 
síncronas, software/ programas 
multiusuários e colaborativos.

Introvertido
Sensorial
Reflexivo

Aprendizagem 
visual descrição e 
demonstração

Treinamento assistido por 
computador, videoconferência, 
atividades síncronas/ assíncronas e 
comunicação.

Extrovertido/ 
Introvertido
Sensorial
Reflexivo

Aprendizagem 
táctil 
tocar/ manipular

Treinamento assistido por 
computador, requer a manipulação 
do equipamento, busca informações 
na Internet, atividades sincronizadas 
online

Extrovertido
Intuitivo

Aprendizagem 
cinestésica- 
movimento

Pode apresentar dificuldades com 
e-learning.

(Criu & Ceobanu, 2013, p. 60)

Diferentemente daqueles que consideram os estilos de aprendizado, 
Riener e Willingham (2010) caracterizam os estilos de aprendizado 
como ‘Mito’. Eles entendem que os alunos diferem em suas habilida-
des, interesses e conhecimento de fundo, mas não em seus estilos de 

4. E-learning é o da aprendizagem eletrônica (West,& Vosloo, 2014).
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aprendizagem e que podem ter preferências sobre como aprender, mas 
que nenhuma evidência sugere que atender a essas preferências levará 
a uma melhor aprendizagem. 

Contudo, a despeito dos distintos posicionamentos das partes, ambas 
convergem para a aplicação das mídias na sala de aula, consideram a 
adequação dos conteúdos ao nível de conhecimento prévio, capacidade 
e interesses dos alunos.

Adicionalmente, Irani, Telg, Scherler, e Harrington (2003) destacam 
que as percepções do curso, experiências prévias, atitudes pessoais, 
convicções e a personalidade dos alunos, podem ser inibidores ou fa-
cilitadores ao uso de recursos online.

1.4 Potenciais Remediações

1.4.1 A importância da prevenção. Charmaraman e Hall (2011) 
indicam a importância de ações preventivas no combate aos efeitos do 
absenteísmo. Enfatizam o compromisso de longo prazo, o acompanha-
mento da gestão por vários anos e a melhoria contínua dos processos 
como fatores importantes para qualquer programa. Observam que mes-
mo dentro de um programa de prevenção, as estratégias em conjunto 
são mais eficazes. Cada estratégia individualmente deve ser tratada 
com especificidade para que implantada, combata uma característica 
específica do problema.

Sancil e Falcão (2014) destacam proposições que podem contribuir 
para a redução dos efeitos do absenteísmo, dentre elas: “Adequar o 
horário de início e de término das aulas diárias às necessidades dos 



413

estudantes” e “Manter sítio eletrônico atualizado e com informações 
que estimulem o conhecimento dos cursos.”

Alinhada com a prevenção, D. B. M. Silva (2016) perpassa as expe-
riências de diversos autores citando Salatin (Itália), Miranda e Corica 
(Argentina), Almeida, Gros, Machado e Queiroz (Portugal), Paixão, 
Dore, Margiotta, Laudares, Fritsch, Vitelli e Rocha (Brasil), Fuentes 
e Huitrón (México), Macia (Colômbia), La Plante (Estados Unidos), 
e Lasida e Yapor (Uruguai). A autora informa que entre os estudos há 
uma unanimidade indicando que para lidarmos com a evasão escolar, 
temos que agir preventivamente.

1.4.2 Suporte das novas tecnologias. Com relação ao acesso e uso 
de novas tecnologias, a UNESCO postula que, independentemente de 
idade ou gênero, as pessoas em maior parte de seu tempo portam apa-
relhos móveis e esse costume possibilita momentos de aprendizagem 
em locais que anteriormente não eram propícios à educação (West & 
Vosloo, 2014).

Analisando o absenteísmo de adultos, Criu e Ceobanu (2013) 
também afirmaram que o e-learning pode ser alternativa viável, capaz 
de treinar o indivíduo independentemente de sua localização e sem 
limitações de tempo. Em especial os adultos, pois são motivados a se 
atualizar em seu campo de atuação, pelas exigências impostas pela 
sociedade, pelo desejo de promoção e sede de conhecimento. San-
ches (2017) entende como sendo uma estratégia viável e eficaz a de 
implantar modelos alternativos aos atuais com potencial para reverter 
o absenteísmo e evasão.
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Tavangarian, Leypold, Nölting, Röser, e Voigt (2004) entendem 
que a educação híbrida5 favorece o desenvolvimento dos alunos em 
distintos ambientes. Destacam que o conteúdo está onde e quando o 
estudante desejar, mas isso por melhor que seja ainda não é o bastante, 
pois somente a criação de conteúdo, por melhor que este seja, não pode 
ser um propósito em si, e que a manipulação constante desse conteúdo 
na comunicação com o aluno é uma parte significativa do processo de 
aprendizagem. De outra forma, as plataformas podem se degenerar para 
um meio de distribuição de documentos eletrônicos.

Conforme Applegate e Daly (2006, como citado em Sanchez-Gelabert, 
Figueroa & Elias, 2017) devem ser disponibilizados mecanismos de 
apoio para trabalhadores que estudam, defendendo uma oferta ampla 
e eficaz de cursos híbridos assim como a incorporação de serviços de 
assistência em plataformas virtuais e pessoal acadêmico mais acessível.

Ma et al. (2005, como citado em Bhardwaj & Goundar, 2018) 
alertam sobre a importância da percepção da utilidade das plataformas 
virtuais, e que essa percepção pelos alunos teve efeito significativo sobre 
a intenção de usá-la, em especial se os recursos são padronizados; um 
facilitador ao acesso e encontro do conteúdo desejado. Com a percep-
ção dos benefícios e usabilidade, os alunos passaram a solicitar intenso 
apoio didático do professor: 24 horas x 7 dias na semana.

Nos estudos com alunos da Ásia e Europa apresentados no The 
Global High-Level Policy Forum, organizando pela UNESCO em 2015, 
verificou-se que há uma economia sensível de tempo, pois uma atividade 
via EAD responde por 40% do tempo em sala de aula. Consideração de 

5. Integração de tecnologias de Educação a Distância (EAD) com o ensino presencial
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tempo relevante para trabalhadores que estudam e enfrentam conflitos 
de horários.

1.4.3 As ecologias mais ‘florescentes’. As atividades realizadas 
na Internet ajudam a aprender coisas que fazem ir melhor na esco-
la? Ajudam a fazer coisas que tinha dificuldade de fazer? Ajudam a 
pensar no que trabalhar no futuro? Ajudam a resolver dificuldades ou 
problemas que enfrenta na escola? Fazem com que o interesse pela 
aula aumente? Fazem com que sinta mais vontade de aprender coisas 
novas? Os dados apontados pelo Cetic.br e abordados na Figura 4 
indicam que sim.

Figura 3. Percepção dos alunos sobre os efeitos da Internet. CGI.br/NIC.br, formatado 
pelos autores.

Qual das mídias estão sendo mais usadas? É notório o avanço das 
tecnologias dos celulares dentro da Ecologia das Mídias; e por si só 
já impõe um novo estilo de vida às pessoas. Conforme indica o Cetic.
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br, o celular é das mídias de comunicação preferidas pelos usuários 
brasileiros.

Figura 4. Alunos e principal equipamento para acesso de Internet.CGI.br/NIC.br, 
formatado pelos autores.

Alguns pesquisadores têm utilizado de redes sociais para o desen-
volvimento de suportes às atividades educacionais, em especial por 
fazerem parte da rotina dos jovens e já estar suplantando os serviços de 
e-mail, propiciando a diminuição das barreiras de comunicação entre 
os alunos e professores. Como exemplo o artigo de Juliani, Juliani,-
Souza e Bettio (2012) sobre o uso do Facebook na educação, onde os 
pesquisadores optaram por um desenvolvimento a nível institucional no 
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) e isso exigiu uma estrutura 
organizacional e controle de postagens trabalhosos. Experimentaram 
aquilo que alguns educadores já relataram, ou seja, a resistência de 
alguns professores e colaboradores com relação a seu uso na educa-
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ção, e decorrente desta experiencia colhida, sugeriram iniciativas com 
projeto piloto, envolvendo apenas uma disciplina. Adicionalmente o 
acompanhamento constante do feedback dos usuários, como forma de 
adequar as ferramentas às expectativas. 

Atualmente novas mídias de redes sociais estão ganhando espaço 
e substituindo resistências por facilidades. Podemos verificar na figura 
abaixo, em destaque o Youtube e o Whatsapp, este último avançando 
entre gerações que viram neste recurso de comunicação instantânea e 
de baixo custo, possibilidades de postagem de distintas mídias. Afir-
mamos, o ‘entre gerações’ em base dos estudos de Lima, José, Ferreira, 
Cappelli, Santos e Santoro (2015) que informaram que necessários 
poucos minutos para que idosos comecem e usar o Whatsapp.

Souza, Freitas e Santos (2016), pesquisadores vinculados ao CPS 
usaram o aplicativo WhatsApp como mais um recurso pedagógico, 
criaram grupos com a participação do docente, auxiliando no processo 
de aprendizagem. Além de ferramenta de apoio pedagógico foi possí-
vel verificar a maior interação entre os alunos, motivação a estudar e 
dar continuidade aos estudos. A pesquisa envolveu alunos de Escolas 
Técnicas partir de 15 anos, até grupos acima de 46 anos, sendo que: 
57% trabalha e/ou faz estágio.

Quanto aos usuários das redes sociais podemos acompanhar o al-
cance mundial medido em 2018 dos principais meios. 
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Figura 5. Redes sociais, alcance mundial. 2018. Goobec (2018) 

2 Procedimentos Metodológicos

Como as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 
(TDIC’s) colaborar com a remediação dos efeitos do absenteísmo? A 
pesquisa exploratória revelou-se adequada para aprofundamento no 
tema (Gil, 2017). 

A busca foi realizada integralmente na Internet via Portal de Peri-
ódicos da Capes e Google. Foram priorizados trabalhos acadêmicos 
com palavras chaves: Educação, Tecnologias Digitais, Absenteísmo, 
Escolas Técnicas, Evasão, Adulto e Lifelong learning. Aplicou-se os 
filtros: revisados por pares, inglês, português ou espanhol, e publicados 
preferencialmente nos últimos oito anos. 
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Na plataforma CAPES, de uma base de 100%, a aplicação siste-
mática de filtros, houve decréscimo para 5%. Nesta pesquisa foram 
selecionados 224 resultados, sendo 75 provenientes do CAPES e 149 
decorrentes do Google Acadêmico.

A partir desta etapa, ordenou-se os arquivos eletrônicos em pastas 
contemplando os nomes dos pesquisadores e o título resumido.

Seguindo Gil (2017), procedeu-se a leitura exploratória com o ob-
jetivo de verificar em que medida o material selecionado interessava 
para o recorte. Centrou-se as atenções no resumo e conclusões. 

A leitura seletiva possibilitou as correlações de temas e a sua seleção. 
Absenteísmo, aprendizado ao longo da vida, perfis dos alunos, potencial 
dos conteúdos online para remediações foram temas selecionados. Na 
leitura analítica, procurou-se ordenar e sumariar as informações conti-
das nas fontes, possibilitando a obtenção de respostas ao problema da 
pesquisa (Gil, 2017).

Na fase da leitura analítica, foram elaboradas fichas digitalizadas 
para cada texto, e arquivadas em pastas com o nome do autor e título 
resumido.

3 Análise

Percorreu-se diversos tópicos com o intuito de dar um panorama 
geral da situação do absenteísmo e desdobramentos. Compartilhou-se 
a visão de que o absenteísmo é um fato e não necessariamente um 
problema e somente se tornará caso não remediado.

Apresentou-se definições de absenteísmo, destacou-se suas estatísti-
cas diretamente das principais instituições e os fatores contribuintes para 
a sua ocorrência. Verificou-se os perfis dos alunos de escolas técnicas 
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por faixas etárias, a distribuição por gênero e evasão. Destacou-se os 
problemas que se desdobram para o aluno e para a escola decorrente de 
absenteísmo e evasão, e que estes problemas são observados em diversos 
continentes. Trouxe-se o tema do Lifelong learning, com o objetivo de 
destacar a importância da continuidade dos estudos em contraposição 
ao persistente tema do absenteísmo e da evasão. Verificou-se o perfil 
básico do aluno adulto, o seu desejo de utilitário do acesso online e o 
potencial uso dos conteúdos via TDIC’s. Procurou-se entender melhor 
as eventuais preferencias de aprendizado e a importância da Ecologia 
de Mídias na apropriação de conteúdo.

Destacou-se a importância da prevenção, consoante com pesquisado-
res de diversos países, e o suporte das novas tecnologias como um dos 
caminhos de remediação dentro das ações de prevenção. Entendeu-se 
o posicionamento dos alunos brasileiros em relação uso da internet en-
volvendo a educação, e percebeu-se o potencial das redes sociais como 
caminho para informação e conhecimento, mediados pelos professores. 
Já a escolha do meio e da plataforma é de grande importância, em es-
pecial se for da preferência de todos as gerações envolvidas, do lado 
discente como docente. Começar com inciativa piloto e envolvendo os 
beneficiados foi indicado como caminho de sucesso, conforme Juliani 
et al (2012).

3.1 Definições; o Fato e Problemas Decorrentes

As definições de absenteísmo partem da ausência física e não con-
templam as possibilidades de uma presença virtual, e/ou apropriação 
autônoma de conteúdo. 
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A proposição de Sancil e Falcão (2014) sugerindo flexibilizar os 
horários dos alunos apresenta abrangência questionável comparati-
vamente à flexibilização presencial. Na atuação do adulto existem 
diversas intercorrências além do trabalho, por isso entendemos que a 
flexibilização presencial possa trazer resultados mais satisfatórios aos 
alunos. As estatísticas, em especial os dados do CPS indicam que os 
cursos noturnos participam em grande escala no percentual total de 
evasão (81%), o que nos leva a perceber as intercorrências na vida 
desses adultos que estudam. Dore e Lüscher (2011) e Glavam e Cruz 
(2013) foram claros em assinalar que o maior índice de evasão é dado 
por motivações de trabalho. Por isso entendemos que a flexibilização 
de horário é uma ação de amplitude questionável.

3.2 Aprender ao Longo da Vida é uma Necessidade

A maneira de enfrentar os desafios da atualidade, é compreender a 
Educação como um projeto de longo prazo, sem data para acabar. Os 
profissionais devem se manter atualizados afim de se capacitar juntos 
as novas tecnologias e dar respostas às renovadas demandas ao longo 
de sua carreira. As instituições mais atentas, como o SENAI, oferecem 
cursos online de curta duração com o objetivo de complementar a for-
mação dos interessados em se atualizar profissionalmente. L. R. Silva 
(2008) vai além da manutenção do emprego, acenando com a liberdade 
da mudança de profissão.

Nesse contexto, as horas de permanência em ambientes de estudo, 
sejam presencias ou virtuais ganham importância nas perspectivas 
sociais e pessoais de todo trabalhador. Assim o absenteísmo de conse-
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quências não remediadas, é um risco às condições de empregabilidade, 
se posicionando na contramão dessa demanda.

Para os evadidos, a obsolescência tecnológica é um agravante à sua 
condição de empregabilidade com desdobramentos sociais negativos.

3.3 Estilos ou Preferencias, e as Ecologia de Mídias

No que se refere aos estilos de aprendizagem em face das tecnolo-
gias, os pesquisadores apresentaram leituras distintas quanto a impor-
tância desta característica. Cox (2008) não reconhece uma prevalência 
dos estilos de aprendizado quando aplicada ao uso das tecnologias, e 
D’Arcy, Eastburn e Bruce (2009) apesar de usarem uma classificação 
em seu artigo, destacaram que essa temática já estava sendo criticada 
por não ter fundamentação teórica consistente ou apoio empírico su-
ficiente. Sem tomar partido na controvérsia, consideraram que o mix 
das mídias teve a aprovação de seus alunos. Em 2013 Criu e Ceobanu 
partidários dos estilos de aprendizado, apresentam as preferencias por 
estilo e as tecnologias mais afeitas aos alunos. Riener e Willingham 
(2010) caracterizam os estilos de aprendizado como ‘Mito’. Contudo 
todos eles avalizaram o uso das distintas mídias no âmbito educacional, 
e nisso a ecologia midiática propicia opção de escolhas aos usuários.

Na atualidade, em face das exigências de acesso à internet para fins 
bancários, compras online, acesso de notas dentre outros, que o uso 
de ferramentas digitais já seja um meio comum, independentemente 
de prevalência de estilos ou preferencias, pois as novas tecnologias já 
estão incorporadas no cotidiano dos trabalhadores que estudam. Li e 
Irby (2008, como citado em Criu & Ceobanu, 2013) eles já optaram 
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pelo online, em especial aqueles cuja atividade não permite um horário 
regular, e conciliar as responsabilidades de paternidade com os estudos.

A importância da prevenção
Os trabalhos de Vasconcellos (2013) assim como de Wilson et al. 

(2011) mostram que as consequências do absenteísmo, são recorrentes 
em diversos países e acarretam no aumento da delinquência e a ex-
clusão social. Essa afirmação também é constatada pelas pesquisas de 
Charmaraman e Hall (2011) e D. B. M. Silva (2016), esta última também 
sustentada por autores europeus, norte americanos e latino americanos. 

3.4 Uso da Tecnologia, Fatores Positivos 

Concordamos que implementação de uma solução com suporte das 
mídias, deve ter foco nas necessidades dos alunos, e assim entendem 
também os pesquisadores Tavangarian et. al. (2004). Defendem a mani-
pulação dos conteúdos na comunicação com o estudante, considerando-a 
como parte de um processo de aprendizagem. 

Convergem também Sanchez, Figueroa e Elias (2017) referenciando 
Applegate & Daly (2006), quando reforçam a proposta de cursos híbridos 
presenciais / a distância com a assistência em plataformas virtuais, e 
pessoal acadêmico acessível. Esta consideração se alinha com a afir-
mação de Dellors et al. (1998) sobre o uso das novas tecnologias e os 
aspectos positivos da educação tradicional.

Sanches (2017) nos motiva no uso das mídias assim também 
Bhardwaj e Goundar (2018) valorizando as plataformas virtuais, e que 
sejam de fácil acesso e rápida localização aos recursos de aprendizado. 
Relatam que quando verificados os benefícios, os alunos começaram 
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a usar intensamente esse recurso e a desejar apoio contínuo 24 horas, 
7 dias por semana. 

Considerações Finais

Acredita-se que o conteúdo ministrado em aula, sendo apropriado 
pelo aluno de modo online síncrono ou assíncrono pode minimizar os 
efeitos do absenteísmo e seus reflexos. Importa entender que as tec-
nologias estão acessíveis de forma colaborativa e aliadas às distintas 
modalidades de ensino e contemplam parte de um conjunto de ações 
que devem ser adotadas em benefício dos educadores e alunos.

Considera-se também que dentro deste contexto, o suporte constante 
do professor colabora para o aprendizado individual, minimizando o 
risco centrar o processo de ensino e aprendizagem somente nas mídias 
digitais. Não se deseja um ambiente virtual e uma evasão real como 
mais um problema a ser estudado, mas sim uma alternativa de manter 
o estudante nos ambientes de estudo, e motivados com perspectivas de 
empregabilidade e requalificação.

A remediação dos efeitos do absenteísmo encontra forte aliado 
no uso das tecnologias digitais, pois o ausente pode se apropriar dos 
conteúdos perdidos através de uma plataforma virtual ou outro meio 
de comunicação com grande aceitação por parte dos usuários, contudo 
mediada pelo professor. Apesar de não ser do escopo deste estudo, 
cabe a reflexão da possibilidade de reservar horas-aula para o suporte 
online ao aluno. 

A conscientização dos alunos que a educação é um projeto sem data 
para acabar, deve formar uma base em caráter preventivo para que o 
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absenteísmo não seja um risco na contramão das realizações pessoais 
e sociais.

Os documentos da UNESCO referenciados neste trabalho, reforçam 
o uso das tecnologias móveis, e destacam a importância de formas clás-
sicas de educação, e nesta recomendação entendemos que não dispensa 
a mediação do professor. Alinhados a esta afirmação, muitos dos autores 
pesquisados indicam o sistema hibrido, entendendo que este pode aliar 
o de melhor de cada modelo de ensino.

Proposição de uma Ação

As possibilidades de suporte ao aluno são sustentadas em especial 
por videoconferência, atividades online síncronas e assíncronas, sof-
twares, colaboração de longa distância, entre outros. A reunião dessas 
facilidades numa Ecologia de Mídias, passa pela proposta da criação 
de um meio de grande aceitação pelos envolvido, que propicie acesso 
atemporal onde os alunos tenham disponíveis os conteúdos das aulas 
conforme as programações do calendário letivo e Plano de Trabalho 
Docente - PTD, possibilitando:

a) Ausência programada: O conteúdo estando disponível anteci-
padamente numa plataforma digital, possibilita a apropriação 
deste que será apresentado em aula. Adicionalmente pode 
assistir a aula online e de validação a critério do professor.

b) Ausência não programada: O conteúdo estando disponí-
vel antecipadamente numa plataforma digital, possibilita a 
apropriação deste via acesso remoto. Adicionalmente pode 
assistir a aula online e de validação a critério do professor.

c) Ausentes por demais motivações também se beneficiarem 
do acesso e podem ter o mesmo tratamento. 
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d) Acesso a todos ao material disponibilizado pelo professor, 
formando uma base de consultas e de proximidade com o 
professor.

Pelos estudos até então apresentados, recomenda-se um meio de 
fácil acesso; usável por discentes e docentes de qualquer idade, comu-
nicação fácil entre alunos e professor e o compromisso por parte deste 
para retorno das dúvidas num prazo adequado e ajustado em comum 
acordo com os alunos. Normalmente os usuários de recursos online, 
desejam respostas rápidas aos seus questionamentos; desta forma suge-
rimos que o retorno a uma solicitação seja efetuado em até 24h. Seria 
uma atenção ao aluno, compatível com as ações que normalmente as 
empresas de atendimento tem com o público.

A implementação deste projeto poderia começar com uma única 
disciplina piloto, envolvendo professores da mesma disciplina e alu-
nos interessados em participar na formação de um grupo. A renovação 
periódica da base de dados, entrevistas frequentes com os usuários e a 
implementação das melhorias contínuas propiciarão o aperfeiçoamento 
da ferramenta, acarretando maior usabilidade pelos alunos e aumento 
do nível de satisfação. 

Uma única proposição não possibilita a remediação dos efeitos de 
tantas motivações para o absenteísmo, porém as iniciativas por parte 
do corpo docente conjugado com os discentes, aqueles que vivem as 
situações a serem remediadas, constituem um campo farto de experi-
mentos e iniciativas.
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O desenvolvimento e as transformações tecnológicas propagadas 
pela globalização crescem em ritmo desenfreado, acarretando significa-
tivas mudanças sócio/educacionais em poucas décadas. Em meio a essa 
difusão entre o tempo e as novas tecnologias surge uma cultura muito 
mais evoluída e conectada, também chamada de sociedade em rede, 
adentrando o contexto educativo com metodologias ativas que ampliam 
as possibilidades na construção do conhecimento. Junto a essas intensas 
e profundas alterações emergem novas práticas e modelos educacionais 
e por esse motivo muitas são as pesquisas em prol da análise evolutiva 
desse novo paradigma, conforme ressalta os autores:
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O avanço tecnológico se colocou presente em todos os setores da vida 
social, e na educação não poderia ser diferente, pois o impacto desse 
avanço se efetiva como processo social atingindo todas as instituições, 
invadindo a vida do homem no interior de sua casa, na rua onde mora, 
nas salas de aulas com os alunos, etc [...] (Dorigoni & Silva, 2007, p. 3).

A evolução da tecnologia digital interfere no desenvolvimento hu-
mano em sua essência, acarretando uma sociedade diferenciada onde as 
relações com o conhecimento são construídas em um mundo virtualizado 
e sempre se tem a sensação de estar um passo atrás. Refletir sobre o 
desenvolvimento das Tecnologias da Informação e da Comunicação- 
TIC e os desafios ocasionados por sua popularização na comunidade 
educacional, pressupõe a construção positiva do equilíbrio necessário 
para compreender e interagir neste novo cenário que adentrou nossas 
casas e o interior das salas de aula tomando proporções desafiadoras. 
O embate decorrente deste processo implica em desconformidade com 
o modelo educativo antagônico que perdurou por muito tempo, onde a 
escola vê-se desafiada diante de mudanças nunca antes vistas, e busca 
novas formas de ensino e aprendizagem.

Para Thomburg (1997, p.3)

as escolas que ignorarem as tendências que delineiam o amanhã 
deixarão de ser relevantes na vida de seus alunos e rapidamente 
irão desaparecer. Devemos transformar todas as instituições formais 
de aprendizagem, da pré-escola até a universidade, para assegurar 
que estamos preparando nossos alunos para o seu futuro, não para 
o nosso passado.

Nota-se que as instituições que acrescentam em suas práticas os 
recursos tecnológicos e midiáticos produzem redes de conhecimento, 



435

despertando o interesse e atendendo aos anseios dos alunos. As expe-
rimentações do uso de tecnologias digitais em salas de aula, reiterada-
mente, resultam em práticas pedagógicas prazerosas e condizentes com 
a atual conjuntura. O uso do aplicativo de mensagens móveis WhatsApp 
como recurso pedagógico, é um meio facilitador no processo de ensino 
e aprendizagem, colaborando para a reestruturação de uma nova escola 
preparada para o futuro. Essa acepção de trabalho apresenta um estudo 
com fundamentação teórica, auxiliando na compreensão deste novo 
contexto sócio/educacional, sustentado na utilização das tecnologias 
digitais móveis em salas de aula, além de descrever uma prática peda-
gógica baseada na utilização destes recursos.

O aplicativo multi-plataforma WhatsApp, vem contribuir na promo-
ção de um ambiente colaborativo, autônomo e reflexivo, corroborando 
com a concepção de Freire em que o conhecimento deve extrapolar os 
muros da escola levando o ser humano a ter uma leitura de mundo. Os 
recursos tecnológicos utilizados nas práticas colaborativas de aprendi-
zagem tornam-se exemplos bem-sucedidos que possibilitam aos alunos 
e professores estratégias de ensino transformadoras que se coadunam 
dentro do contexto contemporâneo.

1 A Convergência das Mídias e a Escola

A era da informação regida pelos meios de comunicação em massa, 
em especial a TV e o rádio, construiu seus paradigmas na base passiva 
de seus participantes, suprimindo o diálogo e a interação. O advento 
das redes digitais em meados dos anos 1990 gerou uma nova forma 
relacional com as Tecnologias da Informação e da Comunicação, onde 
o sujeito passa a fazer parte do processo interagindo, modificando e até 
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mesmo construindo aquilo que lhe apraz. Este novo cenário ocasionou 
significativas mudanças culturais e consequentemente sócio/educacio-
nais. Jenkins (2009, p. 43) alerta que “A convergência não é algo que 
vai acontecer um dia, quando tivermos banda larga suficiente ou quando 
descobrirmos a configuração correta dos aparelhos. Prontos ou não, já 
estamos vivendo numa cultura da convergência”. 

Consequentemente, os ambientes digitais interativos transformam a 
sociedade contemporânea em hipersocial, proporcionando informação e 
conhecimento acessível, com baixo custo e fácil acessibilidade, além de 
extrapolar tempos e espaços. As escolas, por sua vez, buscam formas de 
integrar as suas práticas de ensino e aprendizado às tecnologias digitais 
e as convergências midiáticas, discutindo e procurando mudanças em 
seus padrões conteudistas solidificados ao longo do tempo. Almeida e 
Silva (2018, p. 134) ressaltam que “As pesquisas realizadas na primeira 
década de 2000 focam, em seu conjunto, na formação de professores e 
retomam a construção de ambientes de aprendizagem”, porém:

Na segunda metade da década de 2000, as pesquisas começam a 
tratar do uso da internet, educação a distância e Web, reverberando 
a chegada da rede mundial de computadores – internet, nas escolas 
e laboratórios de informática das escolas, revelando, assim, a cultura 
digital (ou cibercultura), as redes de aprendizagem, a colaboração e 
o compartilhamento (Almeida & Silva, 2018, p. 136).

A sociedade contemporânea regida pelas convergências midiáticas 
e tecnológicas desnorteia padrões educacionais anteriormente refinados 
pela categorização do aprendizado formal. Com o advento da Internet 
e das redes interativas de comunicação, os conhecimentos restritos a 
livros catalogados em bibliotecas e as apertadas salas de aulas estão 
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à disposição de praticamente todos, transcendendo tempos e espaços. 
Formas criativas e colaborativas de aprendizagem deslocam paradigmas 
que por muito tempo nortearam a educação formal. Segundo Pretto:

Diversas categorias vão perdendo o significado para um novo ser 
humano que surge, imerso neste mundo em transformação, agora 
regido pelas redes de comunicação e informação. O logos do fazer 
vai sendo substituído pelo logos da informação, levando a moder-
nidade ao seu limite histórico (Pretto, 2013, p. 40).

No início da década de 1980, quando a primeira geração de tele-
fones móveis analógicos foi difundida, os altos custos para obtenção 
dos mesmos e as poucas antenas de emissão/recepção dificultaram a 
popularização dos aparelhos. Porém a década de 1990 foi marcada pelas 
vertiginosas inovações tecnológicas, em especial nos campos da informa-
ção e da comunicação, intensificando a expansão da tecnologia digital e 
introduzindo os dispositivos móveis no mercado a preços acessíveis ao 
consumidor. A Escola de Administração de Empresas de São Paulo da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV EAESP) (2018), em pesquisa realizada 
em maio de 2018, divulgou que o número de smartphones por pessoas 
no Brasil é de 106%, o que mostra a popularização do dispositivo. Com 
a possibilidade de acesso à internet, os telefones celulares e smartphones 
intensificaram a convergência midiática, permitindo o acesso imediato 
à informação, além de potencializar os processos comunicativos.

Criada em 2009, por Brian Acton e Jan Coum, e hoje de propriedade 
do Facebook, o aplicativo de mensagens multi-plataforma WhatsApp 
disponibiliza a troca de informações, vídeos, fotos, podcasts, documentos, 
conversas em grupos, entre outras inúmeras possibilidades. Estes recur-
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sos, quando utilizados em salas de aula com fim pedagógico, permitem 
a diversificação e autonomia no processo de ensino e aprendizagem, 
conforme aponta Libâneo (2007, p. 26):

[...] A escola precisa deixar de ser meramente uma agência trans-
missora de informação e transformar-se num lugar de análises crí-
ticas e produção da informação, onde o conhecimento possibilita 
a atribuição de significados à informação. Nessa escola, os alunos 
aprendem a buscar a informação (nas aulas, no livro didático, na 
TV, no rádio, no jornal, nos vídeos, no computador etc) e os ele-
mentos cognitivos para analisá-las criticamente e darem a ela um 
significado pessoal. [...]

Em desconformidade com o modelo educacional que perdurou por 
tanto tempo, o impacto causado pela expansão tecnológica e infor-
macional concebeu uma geração diferenciada, imersa em um mundo 
virtualizado que se orienta pela inteligência artificial, localiza-se na 
dimensão tridimensional e interage na realidade aumentada. A escola 
vê-se desafiada diante de mudanças nunca antes vistas e busca com ma-
logro, além de novas formas de ensino e aprendizagem, financiamento 
público para adequar-se à sociedade tecnológica emergente. Os altos 
custos para equipar as escolas, a quantidade reduzida de equipamentos 
que não atende à demanda de alunos, além da demora na manutenção dos 
equipamentos disponíveis, distancia cada vez mais a escola do mundo 
tecnológico, perdendo a confiança da sociedade e o interesse do aluno. 

Segundo pesquisa realizada pelo Centro Regional de Estudos para 
o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) (2017) “os 
laboratórios de informática estão presentes em 81% das escolas públicas, 
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sendo que somente 59% desse espaço encontra-se em uso em 2016”.  
Em concordância com a pesquisa, Pretto e Riccio (2010, p.14) ressalta:

Se o professor não viver plenamente a experiência da cibercultura e 
se não conhecer e experimentar as possibilidades e potencialidades 
das redes digitais, todo o investimento que o país faz na montagem 
destas redes, iniciado com o bem sucedido projeto da Rede Nacional 
de Pesquisa (RNP), não passará de uma parafernália a serviço de 
uma educação centrada em superadas práticas educacionais, que 
seguramente não dará conta dos desafios do país no século XXI.

Nesse sentido, evidencia-se na rede pública de ensino o mau uso e 
o sucateamento dos equipamentos, a baixa conectividade de redes, a 
falta de formação docente adequada e políticas públicas ineficientes. 
O professor vê-se desafiado a buscar recursos que atendam as reais 
necessidades dos alunos e por consequência da sociedade, inserindo em 
suas práticas pedagógicas tecnologias digitais que estejam ao alcance 
de todos e que não se subordinem aos agravantes estruturais gerados 
pelo poder público.

2 O WhatsApp como Recurso Pedagógico

Na procura incessante por melhorias nas práticas de ensino e em 
consonância com as conjunturas tecnológicas contemporâneas, a escola 
pública e todos os agentes envolvidos em suas incumbências, diligen-
ciam por eixos norteadores metodológicos que sejam condizentes com 
as vivências trazidas por seus alunos, dando significado aos conteúdos 
propostos em salas de aula. Para tanto, o uso de celulares e smartphones 
com fins pedagógicos na promoção do ambiente colaborativo, possibilita 
aos alunos e professores estratégias de ensino e aprendizagem dentro 
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do contexto tecnológico e midiático da sociedade contemporânea.  
Conforme Fantin (2018) “A cultura digital tem promovido diversas 
possibilidades de ressignificação das mídias, das tecnologias, das múl-
tiplas linguagens e dos modos de participação na escola e na cultura”, 
escolas que inserem em suas práticas recursos tecnológicos conseguem 
criar redes de conhecimento, instigando o interesse de seus alunos, bem 
como, expressa Moran (2000, p. 143), ao afirmar que:

Ensinar com as novas mídias será uma revolução, se mudarmos si-
multaneamente os paradigmas convencionais do ensino, que mantêm 
distantes professores e alunos. Caso contrário conseguiremos dar 
um verniz de modernidade, sem mexer no essencial.

O uso pedagógico das novas Tecnologias da Informação e da Comu-
nicação que em um primeiro momento se parece com um complicador 
a mais na árdua tarefa da gestão da sala de aula, acaba se mostrando 
uma solução simplificadora na medida em que pequenas ações vão se 
somando e produzindo uma escola com ensino mais dinâmico. Behrens, 
Alcântara, Torres e Matos (2007, p. 2) afirma que:

Longe de ser uma mudança tranquila de procedimentos didáticos e 
de opção crítica pela utilização da tecnologia, trata-se de um movi-
mento de mudança paradigmática que são permeadas por questões 
que exigem um processo de investigação e reflexão aprofundado. 
Assim, os docentes necessitam agir de maneira reflexiva para não 
adotarem recursos de forma acrítica, descontextualizada dos meios 
e da repercussão social, econômica, política e cultural no qual estão 
inseridos.

Celulares e smartphones que já foram considerados como “distração” 
na escola, tendem a fazer parte do cotidiano educacional, auxiliando na 
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construção do conhecimento e aproximando os conteúdos da realidade 
vivenciada pelos alunos fora dos muros escolares, promovendo assim, 
uma intensa mudança de paradigmas, reestruturando formas de pensar, 
de agir e de interagir. 

Castells (2006, p. 19) alerta que “[...] difundir a Internet ou colocar 
mais computadores nas escolas, por si só, não constituem necessaria-
mente grandes mudanças sociais. Isso depende de onde, por quem e 
para quê são usadas as tecnologias de comunicação e informação”. O 
uso pedagógico com metodologias adequadas de aplicativos como o 
WhattsApp, além de atraírem a atenção dos alunos, dão significado ao 
que se aprende e criam redes de relacionamentos diferenciados no espaço 
escolar e fora dele. Na concepção de Carlos Alvarez (2006, p. 387) “O 
maior desafio é expandir e intensificar a completa integração das tec-
nologias digitais como um recurso de aprendizagem para o curriculum 
e o seu uso na sala de aula”. 

Dentro dos limites estruturais e formativos impostos pelas políticas 
públicas vigentes, professores desenvolvem inúmeras práticas de en-
sino diferenciadas e atuais, mas que na maioria das vezes são isoladas 
e pontuais, impedindo que as mesmas sejam difundidas e que façam 
parte de um plano maior de ação.  Trata-se de repensar a escola como 
um espaço democrático e favorável ao desenvolvimento de novas 
propostas de aprendizagens, conforme Costa (2007, p. 99) destaca “O 
educador deve aproveitar as potencialidades do celular, como recurso 
pedagógico, tendo em vista que é uma realidade presente na vida de 
todos os educandos”, pois não se recuperam alunos em ambientes de 
aprendizagens engessados sem uma visão de transformação. 
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Conforme Maldamer (2000, p. 26) explica, a formação de grupos 
de ação e reflexão contempla uma tendência atual em que se procura 
deslocar o foco filosófico de sujeito cognoscente e ativo, voltado para 
dentro da sua própria consciência para um sujeito disposto para um 
agir comunitário. Nesse entender o uso do aplicativo WhattsApp com 
fins pedagógicos, atende a modelos educacionais atuais como a Sala de 
Aula Invertida e a Aprendizagem Colaborativa, possibilitando novos 
caminhos e potencializando um ensino inovador e prazeroso, voltado 
para a resolução de problemas sociais reais. 

Os dispositivos móveis passam a ser uma alternativa viável para 
atender estes novos modelos educacionais, já que grande parte dos alu-
nos, mesmo da rede pública de ensino, tem seus celulares e smartphones 
à mão ou acabam escondendo os mesmos em suas mochilas para não 
serem “pegos” pelos professores. 

3 Trajetória Metodológica e Descrição da Ação Pedagógica

A trajetória metodológica empregada no desenvolvimento deste 
trabalho sustenta-se em uma abordagem de estudo qualitativo, com 
pesquisa bibliográfica e descritiva. A ação deu-se com a participação 
de alunos da rede pública de ensino do Colégio Estadual Professora 
Leni Marlene Jacob, em Guarapuava, Paraná/BR, entre os meses de 
agosto e setembro de 2018. Participaram da atividade adolescentes 
entre 11 e 13 anos, do 7º. Ano E, frequentadores do período ves-
pertino, na disciplina de Matemática. A atividade contemplou o uso 
pedagógico do aplicativo de mensagens móveis WhattsApp com o 
fim de levar o aluno a compreender o conteúdo básico Porcentagens, 
além de discutir problemas como o consumo consciente e a respon-
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sabilidade com o meio ambiente, em atividade interdisciplinar com 
a disciplina de Ciências. Posteriormente, realizou-se a análise de 
resultados como o intuito de promover e incentivar atividades peda-
gógicas na escola que contemplaram a aprendizagem colaborativa, 
a autonomia e o uso das tecnologias móveis digitais em processos 
de ensino e aprendizagem.  

A partir do Plano de Trabalho Docente (PTD) sistematizado com 
base nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica (DCEs), a pro-
fessora regente definiu as ações em cinco etapas: 1ª etapa – Exposição 
oral e escrita do conteúdo curricular; 2ª etapa – Proposição da atividade 
e discussão das ações com os alunos; 3ª etapa – Divisão de equipes e 
pesquisas na Internet; 4ª etapa – Elaboração do texto e resolução da 
situação-problema; 5ª etapa – Avaliação dos resultados.

1ª etapa – Exposição oral e escrita do conteúdo curricular: tendo 
como conteúdo estruturante o Tratamento da Informação e conteúdo 
básico Porcentagens, realizou-se exposição oral e escrita, buscando a 
compreensão inicial do aluno de forma a instigá-lo a pensar em rela-
ções e aplicações cotidianas com o uso de porcentagens, entre elas o 
acréscimo de valores em pagamento feitos a prazo.

2ª etapa – Proposição da atividade e discussão das ações com os 
alunos: os alunos participaram do processo de construção da ativida-
de, sugerindo a ordem dos procedimentos, criando, em seus próprios 
aparelhos celulares e smartphones, um grupo de conversa online no 
aplicativo WhattsApp para divulgação de seus itens de venda, além de 
definir as datas para postagens e a forma avaliativa.

3ª etapa – Divisão de equipes e pesquisas na Internet – os alunos 
dividiram-se em equipes de até três pessoas e pesquisaram sobre grupos 
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de vendas de produtos usados na Internet, especificamente no aplicativo 
WhattsApp. A professora interviu na pesquisa enaltecendo a importân-
cia do consumo consciente e da necessidade de contribuir com o meio 
ambiente por meio do reaproveitamento, reciclagem, troca e venda de 
itens que não tem mais utilidade, trabalhando de forma interdisciplinar 
com a professora da disciplina de Ciências.

4ª etapa - Elaboração do texto e resolução da situação-problema 
– após definirem o item a ser vendido, cada grupo formulou um texto 
divulgando o produto, definindo valores e percentuais de desconto para 
pagamentos à vista. 

Abaixo, na Figura 1, são dispostas três imagens da tela de um celular 
que demonstram a atividade realizada.

Após a postagem das mensagens, cada grupo foi desafiado a resolver 
as situações-problema, descobrindo por meio de cálculos matemáticos, 
quais os valores dos produtos que os colegas pretendiam vender, os 
descontos e as parcelas de cada prestação. Por fim, escolheram um 
dos produtos postados pelos colegas para comprar e explicaram o que 
os levou a fazerem a escolha. Observa-se, na Figura 1, que os alunos 
promoveram no grupo a discussão de itens que não foram bem com-
preendidos.

5ª etapa – Avaliação dos resultados: A avaliação dos resultados da 
atividade foi compartilhada com os alunos, utilizando-se o projetor 
multimídia. As postagens foram corrigidas em forma coletiva, oportu-
nizando a discussão dos resultados e a autoavaliação. Os alunos tiveram 
a possibilidade de corrigir os resultados dos cálculos matemáticos e a 
reformulação dos textos. 
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Figura 1. Tela de celular contendo atividade pedagógica
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Evidencia-se que as atividades propostas foram pertinentes e, com 
bons resultados despertando a atenção dos alunos e aproximando os 
conteúdos escolares às suas vivências. A forma colaborativa de apren-
dizado contribuiu com a discussão de temas contemporâneos como 
a responsabilidade com meio ambiente e o consumo consciente. A 
possibilidade de realizar pesquisa de forma autônoma e a posterior 
troca de informações, gerou uma rede de conhecimento na sala de aula, 
rompendo com o conteudismo centrado no conhecimento do professor 
e, tendo o livro didático como principal fonte de pesquisa. A avaliação 
dos resultados demonstrou o empenho do grupo na resolução das situ-
ações-problema e a promoção de novos questionamentos.

Considerações Finais

As Tecnologias da Informação e da Comunicação e as convergências 
midiáticas estão em constante mutação, interferindo nas relações e no 
espaço escolar, cada vez mais incutido de informações, nesse sentido 
pressupõe-se que o trabalho educacional torna-se um desafio diário, que 
nas palavras de Kenski (2000, p. 32) “Professores e alunos, reunidos 
em equipes ou comunidades de aprendizagem, partilhando informações 
e saberes, pesquisando e aprendendo juntos; dialogando com outras 
realidades, dentro e fora da escola, este é o novo modelo educacional 
possibilitado pelas tecnologias digitais”. O uso do aplicativo de mensa-
gens móveis WhatsApp como recurso pedagógico enriquece e favorece 
este “diálogo com outras realidades” proposto por Kenski, denotando 
o aluno enquanto protagonista e responsabilizando-o como sujeito do 
seu próprio processo de aprendizagem, bem como potencializa o papel 
do professor enquanto mediador, conforme explicita Lévy:
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Sua competência deve deslocar-se no sentido de incentivar a apren-
dizagem e o pensamento. O professor torna-se um animador da inte-
ligência coletiva dos grupos que estão ao seu encargo. Sua atividade 
será centrada no acompanhamento e na gestão das aprendizagens: o 
incitamento à troca dos saberes, a mediação relacional e simbólica, a 
pilotagem personalizada dos percursos de aprendizagem etc (1999, 
p. 171, grifo do autor).

O ensino centralizado no conhecimento do professor não atende 
mais as necessidades impostas pela sociedade contemporânea. A forma 
como escola e professores compreendem as mudanças ocasionadas pelo 
intenso desenvolvimento tecnológico das últimas décadas, delineiam 
novos paradigmas educacionais possibilitando inovadoras práticas como 
a aprendizagem colaborativa, o que contribui na formação do aluno 
pesquisador e autônomo.

Práticas pedagógicas como a descrita neste trabalho, demonstram 
que a utilização de dispositivos móveis em salas de aula contribui para 
a construção de uma nova escola, que forma para a vida e dá significado 
àquilo que é ensinado. A educação formal, por muito tempo cauterizada 
pela doutrinação de livros didáticos, agora faz parte de uma rede de 
conhecimento que contribui com a sociedade, discute problemas, resolve 
desafios, é crítica e atuante.

Vamos tirar proveito do fato de que eles têm computadores diante deles 
e habilidade para usá-los. As escolas devem priorizar a descoberta 
de qual é a maneira correta de integrar a tecnologia no currículo para 
o nível de habilidade dos alunos (Palfrey & Gasser, 2011, p. 277).

A partir das reflexões feitas pelos autores apresentados neste trabalho, 
como Palfrey e Gasser (2011), compreende-se que o uso de tecnologias 
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digitais em salas de aula, não pode ser visto como um mecanismo tecno-
lógico sem aprofundamento teórico e conceitual faz-se necessário refletir 
sobre suas possibilidades enquanto recurso pedagógico na ampliação e 
qualificação dos processos criativos de aprendizagem de forma crítica. 

O aplicativo multi-plataforma WhatsApp e outros recursos tecnoló-
gicos só serão eficientes no processo de ensino e aprendizado se contri-
buírem para a construção de uma nova escola, pautada no conhecimento 
para a vida, onde todos trabalham de forma colaborativa e contribuem 
para uma sociedade mais justa.
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