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RESUMO 

 

 

 

Esta dissertação foi realizada no intuito da elaboração de um modelo a ser usado como 

referência na construção e diagnóstico de projetos educativos em ambiente on-line. O 

modelo aborda uma série de características, técnicas e humanas, que, se trabalhadas, 

podem ampliar o potencial de despertar o interesse, além da simples obrigação 

institucional, ao uso desses projetos por parte dos alunos e, por consequência, criar 

condições propícias ao possível desenvolvimento de uma postura ativa desses, fator 

fundamental aos avanços educativos. Focando-se nos alunos, e não na tecnologia 

utilizada, propomos este modelo como guia, referência a ter sua aplicação realizada de 

forma crítica, relativizada a cada contexto educativo. Esta pesquisa foi realizada a partir 

da categoria qualitativa, pelo método de observação participante, utilizando como 

referência às análises o uso dos sujeitos participantes do site "guanabara.info" - site 

educativo fora do contexto escolar - entrevistados a distância, pela internet, a partir do 

uso da técnica de entrevista semi-aberta, em uma coleta de dados do tipo primários. 

Seguimos como referenciais teóricos os trabalhos de Paulo Freire, considerando sua 

visão de educação e formação do conhecimento como um processo entre os homens, e 

de Célestin Freinet, em sua pedagogia de inserção humanizada e crítica de tecnologias 

na escola. Ao final, demonstramos a utilização prática do modelo elaborado aplicando-o 

ao diagnóstico de um projeto educativo realizado na plataforma on-line moodle.  

 

Palavras-chave: Tecnologia educacional, educação em ambiente on-line, modelo de 

referência, interesse educativo. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This dissertation was written for the making of a model to be used as reference to the 

construction and diagnoses of educational projects in on-line environments. The model 

approaches a series of characteristics, technical and humans, which if considered can 

increase the potential of awake the interests to the active use of these projects for the 

students and build conditions to the development of an active posture by the students, 

fundamental factor to the educational advances. Focused in the students, not in the 

technology in use, we propose this model as a guide, reference to be used in a critical 

way in relation with every educational context. This research was made from the 

qualitative category, trough the method of study of case, using as reference to the 

analysis the use of the website guanabara.info - website outside of the school context - 

by it users, heard through the internet, by the use of semi-opened interview, in a data 

taken of the primary type. We follow as theoretical references Paulo Freire´s work, 

considering his vision of education and the building of knowledge as a process which 

occurs between man, and Celestín Freinet, in his pedagogy of humanized and critical 

insertion of the technologies in the school. At the end, we show the practical utilization 

of the model constructed using it for the diagnostics of an educational project in the on-

line educational environmental moodle. 

 

Keywords: Educational technology, on-line education, reference model, educational 

interest. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As características próprias do ambiente on-line apresentam uma gama de novas 

possibilidades de acesso a conteúdos, realização de produções as mais diversas, 

facilitação e viabilização de encontro entre pessoas em situações em que, de outra 

forma, seria impossível ou inviável o contato. Por essas razões, para a escola foi 

conseqüente a tentativa de assimilação dessa tecnologia. Não restam dúvidas de que 

algo que apresente tais possibilidades possa ser de grande valia à educação, dentro ou 

fora do contexto escolar.  

Percebendo sua relevância, as instituições educacionais, nos dias atuais, tentam 

aproveitar as novas possibilidades do ambiente on-line
1
 e das ferramentas de internet em 

prol da educação, em grande parte através de sua aplicação em projetos da designada 

EaD. Na lida prática dessas atividades, porém, o que se constata muitas vezes é uma 

postura pouco participativa dos alunos e, por conseqüência, desenvolvimentos 

educativos pouco significativos e um considerável índice de evasão por parte dos 

estudantes. 

Nesse momento, surge o dilema: como podem ferramentas sofisticadas, repletas 

de recursos e possibilidades técnicas apresentarem em seu uso na educação resultados, 

por diversas vezes, pífios? Como, em vários casos, uma disponibilidade de acesso maior 

à informação, mesmo mais possibilidades técnicas - através da inserção de terminais de 

internet nas escolas, mesmo nas casas dos alunos - pode não caracterizar nenhum tipo 

de ampliação nos processos educativos? 

A tentativa de resposta para essas questões passa, inevitavelmente, pela visão de 

educação tomada como referência neste estudo.  

Assumimos a educação, tal qual descrita por Paulo Freire, como nascida de uma 

postura ativa, própria da relação dos homens entre si mediados pelo mundo. Por essa 

visão, pode-se perceber que qualquer pensamento educativo, em antigos e novos 

contextos, passa, necessariamente, pela consideração dos alunos, dos homens, enquanto 

Sujeitos - seres ativos, pensantes e críticos - a suplantar uma acepção educativa a tratar 

seus participantes como objetos, pessoas passíveis e dóceis, em um sentido pejorativo 

                                                 
1
 O termo "on-line" também é utilizado grafado de forma junta - "online" - e separada, sem hífen 

- "on line". Optamos por usar a forma hifenizada, constante no Vocabulário Ortográfico da Língua 

Portuguesa, editado pela Academia Brasileira de Letras, e também no Dicionário da Língua Portuguesa 

Houaiss. 
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do termo que remete mais à anti-educativa submissão que a doçura. A educação se dá 

entre sujeitos, de importância largamente maior à educação que os meios pelos quais se 

educam.  

A partir desse pressuposto, a análise de qualquer cenário, de qualquer projeto ou 

atividade educativa formal ou não-formal, em ambiente físico ou on-line, torna-se mais 

coerente educativamente. Ao assumir os sujeitos como a variável hegemônica a tornar 

fracassada ou bem-sucedida qualquer iniciativa pedagógica, estabelece-se uma visão 

mais clara acerca das melhores escolhas e abordagens na elaboração de qualquer projeto 

pedagógico. 

Por essa razão, não haveria sensatez em aplicar um pensamento diferenciado em 

relação ás atividades educativas em ambiente on-line. Pelo on-line, partimos do 

pressuposto que as razões do desenvolvimento de atividades em práticas significativas à 

construção de conhecimentos dos sujeitos ou em atividades inócuas marcadas pela 

apatia, participação relacionada meramente à obrigatoriedade e evasão, vinculam-se às 

características da conduta dos sujeitos. Para os quais uma afirmação é certa: “permitir 

não é garantir” (ANDRADE, 2007). 

Tal qual não é apenas por estar em uma sala de aula que o aluno irá crescer em 

seu conhecimento, não é por estar em uma plataforma on-line de Educação a Distância 

ou em um projeto que use novas ferramentas de tecnologia da internet que ele irá 

educar-se. Como pressuposto que iremos pôr a prova ao longo das análises e reflexões 

deste estudo, seguimos o entendimento de que os avanços educativos relacionam-se 

principalmente aos sujeitos em suas posturas e ações.  

Se para os sujeitos permitir não é garantir, é equivocado o entendimento de que 

para pôr os alunos em contato uns com os outros em projetos de EaD basta criar um 

fórum on-line, basta tornar possível tecnicamente, ou, ainda, que para promover o 

contato do aluno com o conteúdo basta disponibilizá-lo em formato digital. Assim como 

na sala de aula tradicional, no ambiente on-line é preciso não apenas permitir, através da 

disponibilização técnica, mas criar condições humanas propensas à educação pela 

participação através de uma presença ativa dos sujeitos.  

Um dos grandes desafios da escola, em qualquer contexto, é criar condições as 

mais propensas para o desenvolvimento do interesse espontâneo às práticas educativas e 

conseqüente tomada de posturas ativas por parte dos alunos. Relaciona-se a esse 

questionamento a tentativa de contribuição deste estudo, delimitando seu objeto de 

estudo ao ambiente on-line. Um recorte necessário à busca de respostas ao 
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questionamento chave desta pesquisa, o problema a partir do qual compomos este 

estudo: como criar condições as mais propensas para estimular o interesse dos sujeitos e 

o desenvolvimento de uma postura ativa por parte desses em projetos educativos em 

ambiente on-line dentro do contexto escolar? 

A caminhada em busca da construção dessas respostas se dará por etapas. Um 

caminho em que cada etapa servirá de alicerce à seguinte na tentativa da elaboração de 

reflexões coerentes, embasadas e pertinentes. Podemos afirmar, assim, que a forma de 

trabalho escolhida neste estudo segue um movimento de gradual fechamento de foco. 

Trabalhamos descrevendo as generalidades para, cada vez mais, ir direcionando nosso 

olhar ao delineamento de estudo específico desta dissertação. 

Como abertura do estudo, descrevemos todo o caminho metodológico 

percorrido. De forma a honrar o compromisso da ciência com, além da produção, a 

disseminação do conhecimento, procuramos expor todos os procedimentos adotados do 

modo mais didático e meticuloso possível, de modo a contribuir com quaisquer 

pesquisadores que busquem repetir, ampliar, ou mesmo utilizar esta pesquisa como 

referência. Descrevemos todo nosso plano de trabalho do desenvolvimento de etapas 

fundamentais a qualquer estudo, como coleta de dados, referenciais teóricos seguidos, 

utilização de dados e problema abordado.  

Adentrando ao estudo em si, buscamos esclarecer o que consideramos como 

tecnologia pertinente em nossas reflexões para, em seguida, descrever o conceito de 

tecnologia educacional utilizado. Também nessa etapa, fazemos o esclarecimento, a 

partir de números representativos da inserção social das tecnologias aqui abordadas, das 

razões pelas quais as tecnologias do ambiente on-line, especialmente as relacionadas à 

informática, possuem, atualmente, relevância suficiente que demande um estudo 

específico como este direcionado ao seu uso na educação.  

Definida a temática e sua relevância, realizamos o início da construção da 

contribuição principal desta pesquisa: a elaboração de um modelo de referência ao 

despertar do interesse dos sujeitos em projetos educativos em ambiente on-line. Uma 

construção realizada a partir da observação e análise de uma experiência educativa em 

ambiente on-line, não formal e promovida fora do contexto escolar, e que conta com 

participação ativa e massiva de usuários. Por que esse projeto educativo desperta tanto o 

interesse dos sujeitos enquanto outros, tecnicamente semelhantes e realizados no 

contexto escolar, apresentam posturas de ação e interesse dos sujeitos aquém dos 

minimamente esperados? 
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Usando como método a observação participante, buscamos a captura dessas 

características através da observação da estrutura e uso dos sujeitos desse site de cunho 

educativo, ainda que fora do contexto escolar; o guanabara.info
2
. O guanabara.info é 

um site que soma diversas ferramentas da internet, como blog, podcast
3
, cursos em 

vídeo e texto. Um site que agrega um número significativo de usuários e que contam 

com uma participação ativa por parte desses.  

A coleta de dados, do tipo primário, foi realizada de forma não-presencial, por 

programas de mensagens instantâneas, e-mail e conversa on-line por áudio, através da 

técnica de entrevista semi-aberta com usuários desse site.  

As entrevistas semi-abertas foram elaboradas a partir dos pressupostos nascidos 

das observações e referenciais teóricos deste estudo. Porém, o roteiro base utilizado 

acabou sendo ampliado a partir da fala dos sujeitos entrevistados e a descobertas de 

novos fatores, apontados pelas percepções dos sujeitos, que acabaram sendo anexados e 

utilizados nas considerações e análises da pesquisa. 

Análises que consideram o princípio de que não há como desqualificar a 

importância dos contextos não-escolares na formação educativa dos sujeitos. Embora 

não haja bom-senso em prescindir da instituição escolar na formação educativa social, 

tampouco é sensato pensar que nos educamos apenas durante o período da tradicional 

jornada escolar. 

Por essa percepção, é rico à escola o entendimento de como se dá, em diversos 

casos, esse avanço educativo fora dos contextos escolares. Em especial, no 

delineamento de estudo desta dissertação, no caso do já mencionado projeto em 

educativo ambiente on-line guanabara.info. A partir de sua observação, torna-se 

possível a absorção da escola de razões pelas quais os sujeitos, espontaneamente, 

participam ativamente desse tipo de projeto, dissociados de qualquer benefício que não 

a educação em si, enquanto projetos de EaD e outros que utilizam o ambiente on-line, 

de participação relacionada também ao reconhecimento institucional na forma de 

títulos, são, tantas vezes, marcados por posturas apáticas, e conseqüentes avanços 

educativos pouco significativos relacionados a altos índices de evasão. Uma observação 

importante no intuito de perceber características específicas que estimulam os sujeitos a 

uma participação ativa nesses projetos educativos fora do contexto escolar para, 

                                                 
2
 C.f.: www.guanabara.info 

3
 Forma de publicação de programas de áudio na Internet no formato de arquivos MP3 que 

podem ser ouvido on-line ou baixados para o computador ou leitor de MP3 do usuário. 
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posteriormente, tornar possível a proposição de como essas características poderiam ser 

aproveitadas através de sua aplicação em projetos escolares que utilizem o ambiente on-

line.  

Uma proposição elaborada à luz de teóricos da educação e relativizada aos 

contextos escolares. Mais que capturar as razões pelas quais são bem-sucedidos projetos 

de educação pelo meio on-line fora do contexto escolar e sugerir formas de sua inserção 

em projetos on-line da escola, buscamos entender essas peculiaridades a partir de uma 

fundamentação teórica em autores que trabalharam a educação baseada no interesse e 

auxiliada pela tecnologia. Razão pela qual escolhemos Célestin Freinet e Paulo Freire 

como referenciais teóricos a este estudo. 

Um estudo a propor mais que a simples transferência simétrica de certas 

características de projetos on-line às iniciativas da escola nesse meio na medida em que 

se pauta pela contextualização e compromisso com a instituição escolar. É certo que a 

escola, enquanto instituição, está inserida em um contexto próprio. Por, dentre outros, 

seu caráter agregador - composta de sujeitos de valores os mais diversos - e formador, 

demanda um conjunto de regras, orientações de condutas e ressalvas parcialmente 

dispensáveis em outras situações. Em suma, o que é cabível em outros cenários 

educativos nem sempre o é na escola. Por essa razão, não iremos assumir uma postura 

quantitativa de transferência de fatores técnicos detectados como positivos à educação 

de contextos não escolares para contextos escolares, mas, sim, buscaremos 

contextualizar esses fatores às especificidades da escola. Buscaremos usar esses dados 

não fechados em si, mas, como já dito, como base para a construção de um modelo de 

referência ao despertar do interesse dos sujeitos em projetos educativos no ambiente on-

line. 

Direcionando, assim, a contribuição deste estudo à proposição da inserção nos 

contextos escolares em ambiente on-line de características, contextualizadas à escola, 

que se mostram positivas ao despertar do interesse dos sujeitos em projetos educativos 

em ambiente on-line realizados fora do contexto escolar. Proposição realizada a partir 

da construção de um modelo a ser usado como referência na elaboração e prática de 

projetos educativos escolares que usem esse ambiente.  

De posse do modelo proposto, iremos contrapô-lo a uma experiência de uso do 

ambiente on-line em contextos escolares. A partir das diferenças entre o que é desejável 

ser utilizado, pelas conclusões presentes no modelo, e o que de fato é feito no projeto 

em análise, poderá ser percebido como o uso desse modelo como referencial poderá 



16 

 

acrescer e contribuir a um melhor uso dos potenciais educativos de projetos escolares 

em ambiente on-line.  

Um modelo que, dessa forma, poderá ser usado como referência na construção e 

no diagnóstico de projetos escolares on-line. O que poderá ser feito a partir de uma 

análise a verificar se realmente estão sendo aplicadas e trabalhadas as características, 

previstas nesse modelo, adequadas e estimulantes à participação ativa dos sujeitos, 

potencializando, por conseqüência, seus desenvolvimentos educativos. Um diagnóstico, 

elaborado pela utilização de um modelo de referência para projetos educacionais on-

line, realizado não para valorar - dar nota aos projetos -, mas para propor sugestões de 

como esses poderiam inserir certas práticas e características de modo a tornar mais 

propício o desenvolvimento de uma postura ativa, baseada no interesse, por parte de 

seus alunos. Um modelo cuja aplicação visa atuar em prol do auxílio a melhor 

configuração de projetos vigentes e a serem construídos, tendo como objetivo o 

despertar o interesse dos sujeitos e, por conseqüência, a adoção de uma postura ativa por 

parte desses, criando um cenário potencialmente mais rico, mais adequado aos avanços 

educativos. 
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2 METODOLOGIA 

 

Considerando a relevância da metodologia aplicada na elaboração de qualquer 

estudo científico, assumimos a importância de esclarecer os procedimentos 

metodológicos aplicados nesta pesquisa. 

Pelo objetivo principal deste estudo, a elaboração de um modelo de referência a 

ser utilizado na construção e diagnóstico de projetos educativos em ambiente on-line, de 

modo a formatar o cenário o mais propício à participação ativa dos sujeitos, emerge a 

questão chave deste estudo: por quais razões sujeitos sentem-se estimulados a participar 

ativa e espontaneamente de projetos educativos em ambiente on-line? 

A partir da captura dessas razões, torna-se possível a escola anexar essas 

características peculiares, relativizadas ao contexto da escola, de modo a propiciar as 

condições mais adequadas, mais propensas à participação ativa dos sujeitos. Uma 

participação espontânea fundamental à educação, pois é a partir dessa participação que 

ela se constrói. Assim entendemos por seguirmos como referencial teórico neste estudo 

o trabalho de Paulo Freire e Célestin Freinet na educação.  

Tomando como referencial as idéias de Paulo Freire, que enxerga a educação 

como um processo ativo, de sujeitos - não de objetos -, consideramos a educação dos 

homens entre si mediados pelo mundo. Nas palavras de Freire (1986): “ninguém educa 

ninguém, ninguém tão pouco se educa sozinho, os homens se educam entre si mediados 

pelo mundo”. Portanto, não há como pensar em uma educação se não a partir da postura 

ativa de sujeitos, por sua ação.  

Uma postura ativa que trabalha o conhecimento como construído nas relações - 

não transferido de um homem a outro que a recebe passivamente - e, por conseqüência, 

se conecta ao conceito freireano de comunicação, utilizado neste estudo. Um conceito 

que caracteriza a comunicação como um processo que, indo além da simples troca de 

informações, demanda comprometimento coletivo, ético e quebra de hierarquia inserida 

em uma postura ativa - que tem seu despertar entre os alunos como mote deste estudo - 

por parte de todos os sujeitos participantes. 

 

 

A comunicação é a co-participação dos indivíduos no ato de pensar 

[...] comunicação é diálogo na medida em que não é transferência de 
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saber, mas um encontro de Sujeitos interlocutores que buscam a 

significação dos significados. (FREIRE, P., 1971 p. 66). 

 

 

Um conceito que, como afirmado por Andrade (2007), acaba tornando obsoleta a 

separação dos termos, ou mesmo sua amálgama em novos conceitos, como a 

disseminada designação “edu-comunicação”, tendo em vista que, também sob a 

perspectiva teórica assumida por este estudo, “educação” e “comunicação” são 

sinônimos no contexto das práticas educativas.  Partindo do referencial freireano, nos 

comunicando estamos nos educando e nos educando estamos nos comunicando. Uma 

afirmação que marca o tom dinâmico da perspectiva ativa da educação tomada como 

referência neste estudo. 

A busca pelo despertar dessa ação no meio educativo deve se utilizar do maior 

número de artifícios possíveis, desde que esses se adéqüem à educação. Nesse ponto, 

inserimos a relevância de Célestin Freinet. Um dos educadores que mais utilizaram a 

tecnologia associada à educação como modo de despertar o interesse dos alunos, Freinet 

criou uma pedagogia baseada na ação espontânea dos sujeitos, auxiliados e estimulados 

pela tecnologia de seu tempo. Denominadas pelo autor como utensílios educativos, 

Freinet anexa as tecnologias da imprensa, rádio e do cinema ao dia a dia da escola. 

Elaborando nosso pensamento referenciado no pensamento do autor francês, buscamos 

entender a relação corrente entre a tecnologia e a educação, ponto em que a tecnologia 

educacional demanda uma análise humanizada e atual - referenciada no conhecimento 

anterior já produzido pelos referenciais eleitos por este estudo - no intuito da elaboração 

das melhores formas de seu trabalho e inserção em práticas educativas. 

É dessa constatação que se revela a importância deste estudo: se a educação só é 

possível através da participação ativa dos sujeitos, não há sequer como começar a 

pensar nela antes da criação de condições propícias a essa postura. Daí vem a lacuna 

que este estudo busca preencher, em seu delineamento específico ao meio on-line, pela 

criação de um modelo de referência a projetos educativos nesse ambiente. Um modelo, 

referente a esse meio, que estimule a - embora não exclusiva - mais urgente necessidade 

à educação em qualquer ambiente: a presença ativa dos sujeitos. 
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Mesmo assumindo que os progressos educativos não se relacionam 

exclusivamente à participação dos sujeitos
4
 - afinal, pode-se participar em aulas, 

contextos ou atividades pouco contributivas -, é clara a percepção de que sem ela não 

pode haver educação. Se a participação possibilita a educação, mesmo não garantindo 

progresso educativo em qualquer circunstância, uma não participação ativa exclui, em 

qualquer circunstância, as possibilidades de avanços educacionais. Por essa razão, 

qualquer projeto educativo elaborado sem a preocupação e consideração de 

potencializar ao máximo, tanto por suas características técnicas quanto humanas, as 

condições de participação dos sujeitos já nasce de forma equivocada, enquanto atividade 

cuja finalidade é promover a construção e disseminação do conhecimento. È no auxílio 

à criação dessas condições que o modelo proposto neste estudo visa colaborar e 

justificar sua aplicação na construção e diagnósticos de projetos educativos em 

ambiente on-line. 

2.1 Escolhas metodológicas  

Nossas escolhas de técnicas e abordagens específicas foram realizadas no intuito 

de formar um conjunto de orientações metodológicas relativizadas ao meio tecnológico 

- em seu uso relacionado á práticas educativas - abordado neste estudo. 

Pela natureza já descrita deste estudo, assumimos a posição de observadores - 

ainda que parcialmente inseridos no processo por nosso próprio uso do site 

guanabara.info -, de modo a suprir às necessidades específicas de coleta de dados da 

pesquisa. Em vista disso, utilizamos a observação participante, método onde, segundo a 

classificação de Duarte (2006), “o pesquisador [...] acompanha e vive (com maior ou 

menor intensidade) a situação concreta que abriga o objeto de sua investigação (p. 133-

134)”. Seguindo a definição de observação participante determinada por Duarte, 

esclarecemos que nos posicionamos como observadores revelados, explicitando aos 

sujeitos entrevistados o intuito de nossa pesquisa.  Apesar da constatação de que, na 

observação participante, o “grupo pode ter ou não conhecimento do que está sendo 

                                                 
4
 É importante salientar que, por entendermos a participação dos docentes, a priori, como 

esperada – dentro da estrutura institucional escolar e seus deveres profissionais – nos ateremos, também 

para fins de delineamento de objeto de estudo, aos sujeitos discentes nos projetos educativos em ambiente 

on-line. O que não exclui efeitos benéficos a uma melhor e mais rica participação docente a partir do 

estabelecimento de um contexto que propicie à participação ativa e espontânea dos discentes, objetivo do 

modelo de referência a ser construído e proposto neste trabalho. 
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investigado (p. 134)”, assumimos essa escolha por julgarmos mais adequada à linha de 

trabalho e aos objetivos do estudo. 

Uma pesquisa onde, em sua parte inicial, buscamos definir o universo a partir do 

qual iremos trabalhar. Relatando razões para esclarecer a relevância das escolhas feitas, 

apresentamos justificativas históricas e sociais para sublinhar a importância do recorte 

específico desta dissertação no que diz respeito a tecnologia, relativizada à educação. 

A partir da observação direta de um site educativo fora do contexto escolar 

marcado pela participação espontânea de um grande número de usuários, o  

guanabara.info, elaboramos os pressupostos a serem trabalhados em entrevistas com 

usuários na coleta de dados, realizadas através de questões semi-estruturadas 

trabalhadas individualmente com dez sujeitos usuários do site em suas diversas 

ferramentas. Utilizamos, portanto, duas fontes de evidência comumente usadas em 

pesquisa qualitativa: “a observação direta e série sistemática de entrevistas (DUARTE, 

2006, p. 219)”. 

Julgamos adequado o número de entrevistados previamente definido por 

acreditarmos ser suficiente às proposições deste estudo o montante de material 

recolhido desse número específico de sujeitos, além de atender às limitações 

cronológicas e humanas que restringem a capacidade de análise e coleta do corpus a ser 

trabalhado, como relatado por Bauer & Gaskell (2002, p.71). Esses autores justificam 

ainda sua posição de não crer em um inquestionável comprometimento de qualidade do 

material pela limitação de número de entrevistados em pesquisa qualitativa. 

Relativizando essa questão à cada cenário específico, segundo eles, é possível, a partir 

de um certo volume de material recolhido, capturar de um modo significativo as 

percepções gerais dos sujeitos em relação à determinada questão. Isso é cabível pela 

percepção a apontar que essas visões, em geral, após certa medida acabam, em maior ou 

menor grau, por se repetirem. 

 

 

[...] há um número limitado de interpelações, ou versões, da realidade. 

Embora as experiências possam parecer únicas ao indivíduo, as 

representações de tais experiências não surgem das mentes 

individuais; em alguma medida, elas são resultado de processos 

sociais. Neste ponto, representações de um tema de interesse comum, 

ou de pessoas em um meio social específico são, em parte, 

compartilhadas. Isto pode ser visto em uma série de entrevistas. [...] 

temas comuns começam a aparecer, e progressivamente sente-se uma 

confiança crescente na compreensão emergente do fenômeno (p. 71). 
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Optamos pelo uso da entrevista em profundidade na forma de entrevista semi-

aberta. Pela sua capacidade de “fornecimento de elementos para compreensão de uma 

situação ou estrutura de um problema” (DUARTE, 2006, p. 63), essa modalidade de 

coleta de dados, conjugando a “flexibilidade da questão não estruturada com um roteiro 

de controle” (DUARTE, 2006, p. 67), apresenta-se como bastante adequada à busca 

pelas respostas à questão chave deste estudo através da captura das percepções dos 

sujeitos no uso de um site educativo fora do contexto escolar. 

Seguindo a metodologia da entrevista semi-aberta, os pressupostos foram 

organizados em categorias de forma a sistematizar a elaboração do roteiro a ser usado 

nas entrevistas. Um uso de roteiro relacionado apenas à referência, não tomando a 

liberdade de fala dos entrevistados e a condução própria de cada entrevista. Um roteiro 

de referência em que   

 

 

[...] a idéia não é fazer um conjunto de perguntas padronizadas ou 

esperar que o entrevistado traduza seus pensamentos em categorias 

específicas de resposta. As perguntas são quase que um convite ao 

entrevistado para falar longamente, com suas próprias palavras e com 

tempo para refletir. (BAUER; GASKELL, 2002p. 73) 

 

 

Uma formatação em categorias mantida nas etapas seguintes de análise e 

desenvolvimento teórico a partir dos dados colhidos.   

Em sintonia com a temática abordada neste estudo, também por razões práticas, 

as entrevistas foram realizadas de formas diversas, sempre pelo ambiente on-line. Dessa 

maneira pudemos, além de associar maior maleabilidade ao projeto ampliando as 

possibilidades de coleta de dados, também trabalhar de forma prática diversas 

possibilidades de encontro entre sujeitos pelo ambiente on-line.  

A maior parte das entrevistas foi realizada pelo sistema de troca de mensagens 

instantâneas MSN, de forma síncrona. Visando pôr a prova as possibilidades multi-

tarefa aplicadas aos encontros pelo ambiente on-line, realizamos três dessas entrevistas 

de formas simultâneas, com sujeitos em diferentes partes do Brasil. O encontro 

assíncrono também foi utilizado, através de entrevista por e-mail. Complementando, 
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utilizamos a entrevista on-line por voz, através do software Skype
5
, com um dos 

entrevistados. O instrumento de registro de dados são os registros escritos dos e-mails e 

das mensagens do programa MSN, armazenados em seus arquivos de log
6
, 

posteriormente convertidos em formato digital de texto comum e, no caso da entrevista 

em áudio, sua transcrição. 

A, por vezes presente, desproporcional desconfiança quanto à idoneidade dos 

sujeitos em contatos realizados por meio de sistemas de mensagens instantâneas, como 

o MSN, em detrimento daqueles realizadas face a face foi desconsiderada por este 

estudo e, em nenhum momento, atrapalhou a coleta ou restringiu a riqueza dos 

depoimentos, bem como sua associação direta com os pressupostos previamente 

observados na prática. Decisão tomada pela percepção de que as possibilidades de 

fraude - de entrevistados que deliberadamente faltem com a verdade - apresentam-se 

tanto na entrevista face a face quanto na realizada pela internet. Situações em que, como 

relatado por Bauer & Gaskell (2002, p. 72), “um entrevistado pode ver situações através 

de „lentes distorcidas‟, e fornecer uma versão que seja enganadora e impossível de ser 

testada ou verificada”. Na verdade, excluir totalmente a possibilidade de fraude 

constitui-se em uma impossibilidade metodológica relacionado ao caráter humano em 

qualquer entrevista em profundidade na pesquisa qualitativa. Por esse aspecto, cabe ao 

pesquisador relativizar e analisar os dados colhidos dentro da delineação do objeto de 

estudo selecionado e seu universo, de forma a apurar a relevância, validade no contexto 

específico do projeto e aplicabilidade dos depoimentos de cada entrevistado. 

O modelo de entrevista predominantemente utilizado foi, de acordo com a 

classificação proposta por Scheuch (apud DUARTE, 2006, p. 70), o modelo neutro, que 

“faz do entrevistador um transmissor de estímulos positivos, buscando impessoalidade e 

equilíbrio na relação”.  

Mais uma vez, ressaltamos servir a classificação a fins didáticos, tanto por haver 

na realização das perguntas trânsito entre os diversos modelos de entrevistas descritos 

por Scheuch
7
, quanto por não existir possibilidades humanas de uma completa 

“imparcialidade”, visto que a própria escolha do tema, da forma de perguntas, mesmo 

                                                 
5
 C.f.: http://www.skype.com/intl/pt/ 

6
 Arquivo de texto que registra toda a atividade de um programa desde que o mesmo é aberto. No 

caso específico do MSN, registra e arquiva todas as mensagens trocadas entre os usuários. 
7
 Scheuch cita três modelos de entrevista: “o fraco, estilo permissivo em que o entrevistados é 

receptáculo passivo das informações oferecidas pelas fontes. [...] o forte, em que existe posição agressiva 

ou autoritária, mesmo subjacente, na perspectiva de que o entrevistado está propenso a dar informações 

falsas ou questionáveis[...] e o modelo neutro, que faz do entrevistador um transmissor de estímulos 

positivos, buscando impessoalidade e equilíbrio na relação” (DUARTE, 2006, p. 70-71). 
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das palavras e do discurso pessoal já configuram parcialidade, influência entre os 

sujeitos que conversam. Uma visão centrada na, como descrito por Morin (2007), auto-

relativização do sujeito observador, que assume o seu “eu modesto que descobre ser o 

seu ponto de vista, necessariamente parcial e relativo” (p. 29). Como relatado por 

Kandel (apud DUARTE, 2006, p.71), uma entrevista em pesquisa é “sempre uma 

situação de interação, ou mesmo de influência entre dois indivíduos”, tendo, por 

conseqüência, inevitáveis “distorções produzidas pelo pesquisador, pelo contexto e pela 

fonte” (DUARTE, 2006, p.71). Tornando, em vista disso, falaciosa qualquer pretensa 

postura de total imparcialidade na coleta de dados por entrevistas em profundidade em 

pesquisa qualitativa. 

A seleção das fontes foi realizada por conveniência, ou seleção acidental como 

classificado por Duarte (2006, p. 69). Considerando a viabilidade, trabalhamos com 

interlocutores do tipo informante-padrão encontrados no canal de chat MSN
8
 do 

guanabara.info - o “amigos guanabara.info” - pelos comentários nas postagens de 

podcast e também pela comunidade do Orkut “Guanabara.info podcast”
9
. 

Segundo a classificação de Duarte (2006, p. 70), informantes padrão é uma 

“fonte envolvida com o tema de pesquisa, mas que pode ser substituída por outra sem 

que se espere prejuízo na qualidade das informações obtidas”. Fizemos essa escolha por 

acreditarmos que a pluralidade de sujeitos a acessar os sites torna incoerente qualquer 

tipo de privilégio hierárquico entre as fontes. Também por essa razão procuramos 

abranger o máximo de perfis distintos; sujeitos de idades, gênero, níveis de formação 

escolar em escolas públicas e privadas, regiões geográficas e áreas de conhecimentos 

distintas. Uma orientação que, no entanto, em absoluto não se apresentou como 

prioritária na realização desse processo de coleta de dados por entrevistas. Nesta 

observação participante, como em tantas outras, preocupamo-nos metodologicamente 

menos com as amostragens, as divisões e proporções estatísticas e mais com a busca por 

capturar percepções dos sujeitos sobre o que os estimula a participar em projetos 

educativos em ambiente on-line. Uma pesquisa pautada não em “contar opiniões ou 

pessoas, mas ao contrário, explorar o espectro de opiniões” (BAUER; GASKELL, 

2002, p.68). Bauer & Gaskell ilustram com um exemplo prático essa particularidade 

metodológica da pesquisa qualitativa. 

                                                 
8
 Embora seja um programa para chat entre usuários que estão adicionados em suas listas de 

contato, o MSN também permite a criação de canais de chat onde qualquer usuário pode participar e 

trocar mensagens mesmo com alguém que não está em sua lista de amigos no software. 
9
 C.f.: http://www.guanabara.info/guanacast/ 
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Em um meio social específico, digamos, na profissão médica, o que 

nós estamos interessados em descobrir é a variedade de pontos de 

vista no assunto em questão, por exemplo, a homeopatia, e 

especificamente o que fundamenta e justifica esses pontos de vista. A 

fim de se ter segurança de que toda a gama de pontos de vista foi 

explorada, o pesquisador não necessitará entrevistar diferentes 

membros do meio social. Nem todos os médicos têm os mesmos 

pontos de vista. Mas, do mesmo modo, acontece normalmente que 

existe um número relativamente limitado de pontos de vista, ou 

tópicos, dentro de um meio social específico.  

 

 

Embora, como já dito, trabalhemos uma pesquisa de caráter qualitativo, não 

podemos excluir de forma total o quantitativo. Reflexo disso está na escolha específica 

do número de entrevistados, na maior ou menor consideração de determinadas opiniões 

baseada no seu montante de repetições entre eles, bem como na escolha de entrevistados 

de forma equilibrada entre cada gênero. Consideramos, portanto, nossa escolha pela 

pesquisa qualitativa como um maior enfoque no qualitativo, não como exclusão total do 

quantitativo em detrimento daquele. 

A seleção da forma de entrevista, em profundidade, pauta-se pela coerência com 

a metodologia seguida. Uma forma de coleta de dados em que “a amostra [...] não tem 

seu significado mais usual, está mais ligada à significação e à capacidade que as fontes 

têm de dar informações confiáveis e relevantes sobre o tema de pesquisa” (DUARTE, 

2006, p. 68). 

Posteriormente, nos atemos à crença de que uma postura generalizante sintoniza-

se com a heterogeneidade presente na escola de hoje, berço dos mais diversos valores e 

grupos sociais. Além de que, por tratar-se de um estudo que objetiva a construção de um 

modelo generalista de referência, as categorias abordadas - como, por exemplo, 

pertencimento, colaboração ou expressão de identidade - são inerentes aos mais diversos 

grupos sociais e indivíduos de perfis os mais distintos. Por essas razões, entendemos 

como menor a importância de uma rigorosa distribuição estatística relacionada a 

diversos grupos e perfis individuais entre os sujeitos entrevistados na coleta de dados, 

motivo pelo qual não nos atemos a essa conduta. 

Ainda assim, procuramos, dentro de nossas possibilidades, escutar sujeitos de 

perfis distintos. Por essa razão, dividimos os entrevistados igualmente entre cada sexo. 

Optamos também por trabalhar com alunos de diferentes graus de formação - desde o 
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ensino fundamental, médio até estudantes de cursos superiores -, de faixas etárias 

diversas e de distintas regiões brasileiras. Assumindo a importância da questão de 

classes como relacionada de modo indissociável à visão educativa de cada sujeito, 

escolhemos entrevistar estudantes tanto da rede pública quanto da rede particular de 

ensino. 

O encadeamento de evidências surge como etapa posterior, quando foram postos 

em perspectiva os pressupostos elaborados previamente pela observação direta com os 

dados colhidos nas entrevistas. Mesmo nas etapas anteriores ao início da formulação do 

modelo de referência a ser proposto, já nos pautamos, como ao longo de todo o estudo, 

por uma intensa interação entre as reflexões e provocações teóricas com os dados 

coletados, com as percepções de sujeitos diversos sobre suas experiências educativas, 

sobre suas vidas. 

Após as entrevistas, a partir da confirmação, negação ou mesmo adição aos 

pressupostos elaborados pela observação direta, reunimos um conjunto de 

características positivas à participação dos sujeitos em projetos educativos em ambiente 

on-line. Já organizados dentro de categorias específicas - formatação originada na 

feitura do roteiro de referência às entrevistas semi-abertas - foram fruto de, além de 

contextualização aos contextos institucionais escolares, análise e teorizações à luz dos 

teóricos da educação Paulo Freire e Célestin Freinet a partir da relevância de cada autor 

em relação às categorias específicas. Uma pesquisa a apresentar como resultado, a partir 

da reunião dessas categorias específicas, a elaboração de um modelo de referência ao 

despertar do interesse dos sujeitos a ser utilizado em projetos educativos em ambiente 

on-line. 

A aplicação prática do modelo foi realizada como etapa conclusiva do estudo. 

Suas funções, de referência à construção e diagnósticos de projetos escolares em 

ambiente on-line, foram trabalhadas parcialmente. 

Por razões de limitações cronológicas relacionadas ao tempo oferecido à 

confecção de estudos de dissertações acadêmicas, não foi possível, neste estudo, a 

realização da experiência de construção de um projeto educativo em ambiente on-line 

baseado no modelo de referência ao despertar do interesse dos sujeitos em projetos 

educativos em ambiente on-line proposto. Uma importante etapa de desenvolvimento 

deste estudo a ter sua realização possível apenas em outros estudos acadêmicos, focados 

na utilização prática do modelo proposto. 
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 Dessa forma, acaba restando, diante das limitações apresentadas, a 

demonstração prática do modelo apenas na função de diagnóstico a projetos já 

existentes. Um diagnóstico como referência no intuito de, longe de depreciar, propor 

melhorias em prol da criação de condições de estímulo ao uso ativo por parte dos 

sujeitos participantes. 

Para isso, aplicamos o modelo ao projeto “mídias na educação”, realizado na 

plataforma educativa on-line moodle. Um sistema de capacidades técnicas semelhantes 

ao caso estudado - o site guanabara.info - em que é possível disponibilizar materiais 

didáticos em texto, vídeo e som aos alunos, entrar em contato diretamente via perfis, 

abrir enquetes e debater com sua turma através de fóruns. Buscamos investigar se na 

formatação e disponibilização das funções técnicas existe uma preocupação e 

conseqüente criação de condições humanas as mais propensas a estimular o interesse a 

um uso ativo do sistema por parte dos alunos.  

Contrapondo as categorias, positivas á participação dos sujeitos, explicitadas no 

modelo às características próprias do “mídias na educação” na plataforma moodle, 

diagnosticamos razões pelas quais esse projeto pode apresentar pouca participação por 

parte de seus usuários e sugerimos a adição de quesitos presentes no modelo como 

contributo à evolução do projeto em uma iniciativa que possa proporcionar condições 

mais propensas à participação ativa dos sujeitos, etapa inicial e fundamental à educação. 

Dessa maneira, encerramos o estudo com uma aplicação do modelo elaborado, 

explicitando de modo prático a contribuição desta pesquisa à educação.  

2.2 Objeto de observação 

A escolha específica do site guanabra.info foi realizada por sua semelhança, em 

possibilidades técnicas, com sistemas de plataformas de EaD
10

, bem como de outras 

iniciativas de projetos em ambiente on-line no contexto escolar. Por essa semelhança, 

torna-se possível a inserção, contextualizada à instituição escolar, e aproveitamento de 

características estimulantes à participação dos sujeitos nessas iniciativas fora do 

contexto escolar ao ambiente próprio da escola em projetos pelo ambiente on-line. 

                                                 
10

 Como exemplo podemos citar a TelEduc, desenvolvida pela Unicamp (Universidade Estadual 

de Campinas), a ROODA, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o ambiente aulaNet, 

da Pontifícia Universidade Católica (PUC-RJ), o E-proinfo e Moodle, ambos do MEC – Ministério da 

Educação, dentre outros. 
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Utilizamos como marco teórico a visão de Freire
11

 da educação como própria 

dos homens entre si mediados pelo mundo. Uma educação de sujeitos, homens ativos, 

como opostos à lida que trata como objetos homens inseridos em um cenário de 

“educação bancária” (FREIRE, P., 1971) que, como descrito pelo autor, pauta-se pela 

tentativa perene de uma espécie de depósito de conhecimentos de figuras pretensamente 

superiores, donas do saber, sobre os demais, passivos. Não há como entender à margem 

da ação, inserida em um contexto de liberdade, em uma prática espontânea. 

Complementando o referencial teórico deste estudo, utilizamos Célestin Freinet, autor e 

pensador de uma pedagogia igualmente baseada na liberdade em ações espontâneas dos 

sujeitos e do entendimento que a educação não pode nascer senão da postura ativa dos 

alunos. Ambos os autores destacam o papel fundamental do despertar do interesse dos 

estudantes - mote desta pesquisa - ao estabelecimento de práticas e avanços 

verdadeiramente educativos. Considerando o contexto deste estudo, o trabalho 

educativo dos sujeitos auxiliados por tecnologias, consideramos como rica à tomada do 

referencial freineteano como, junto da visão de Freire, referencial deste estudo. Fazendo 

uso de diversas tecnologias como modo de despertar o interesse de seus alunos nas 

práticas educativas, o trabalho de Freinet apresenta uma notória relação com os 

objetivos deste estudo.  

São pela razões apresentadas que utilizamos como referencial teórico deste 

estudo, acrescido por outros autores e pensadores, os trabalhos de Paulo Freire e 

Célestin Freinet. 

 A escolha do guanabara.info torna-se relevante por esse site apresentar por 

parte de seus usuários um uso ativo, espontâneo. Desvinculado de qualquer contexto 

escolar, impossibilitado de fornecer qualquer benefício institucional na forma de notas 

ou títulos - mesmo certificados - o site, ainda assim, conta com a constante participação 

de um grande número de usuários, como pode ser comprovado pelo imenso número de 

comentários postados em cada seção do site, mesmo no movimento de enquetes, no 

apoio ao site em concursos de blogs
12

, marcando o tom da relação dos sujeitos com os 

produtores do site. 

Realizada a escolha do site, pautamo-nos por uma ação de análise na busca de 

“regularidades ou padrões de associação que não são idiossincráticos aos fatos 

                                                 
11

 FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação? Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1971. 
12

 Por votação popular, o blog do guanabara.info venceu em o prêmio podcast 2008 na categoria 

tecnologia e, em 2009, o prêmios Blog Book – onde teve seu material publicado em forma de livro. 
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examinados, mas comuns a toda uma categoria de fatos semelhantes” (CASTRO apud 

DUARTE, 2006, p. 219). É pela percepção e captura dessas regularidades e padrões que 

se torna possível a formulação do modelo referencial a ser proposto.  

 

2.3 Entrevistas 

Podemos dizer que as entrevistas figuram como ponto central deste estudo
13

.  

Vinculadas á contextualização teórica construída a partir de seu contraponto ao 

referencial seguido - junto com os demais autores que dão suporte as elaborações desta 

dissertação - são o ponto chave, a base para a elaboração de todo e qualquer 

pensamento, análise, conceituação, crítica e proposição aqui construídas. 

Através do uso da entrevista em profundidade, procuramos capturar a percepção 

dos sujeitos acerca de suas relações próprias - em diversos graus, também coletivas - 

com o ambiente on-line. Expediente utilizado no intuito do aproveitamento da 

percepção de cada sujeito como referência à proposições mais generalistas, objetivando 

o seu uso como instrumento de aprimoramento de projetos educativos que utilizem 

ferramentas on-line. 

Explicitando a importância das falas dos sujeitos carregando suas percepções e 

experiências com o on-line, optamos por utilizar na forma de citação, ao longo do texto, 

as falas colhidas. Dessa maneira, torna-se possível pontuar determinada argumentação, 

referenciar uma análise ou ilustrar uma específica observação com o relato pessoal de 

um sujeito, buscando enriquecer o texto retornando ao que justifica sua construção e seu 

fim: as experiências educativas dos sujeitos no contexto abordado. 

                                                 
13

 Devido ao grande volume do material, também pelo fato de que algumas vezes o foco das 

entrevistas acaba por fugir do tema estudado - o que julgamos cabível de forma a aplicar um tom mais 

coloquial, deixando o entrevistado à vontade como em uma conversa corriqueira – não disponibilizamos 

na forma impressa, como anexo desta dissertação, as entrevistas completas. Todo o material bruto colhido 

nas entrevistas está disponível por completo em formato digital, armazenado no endereço 

http://www.educ.ufrn.br/paccelli/entrevistas.zip. Nesse endereço estão disponíveis desde os arquivos 

originais das entrevistas realizadas por MSN, os e-mails da entrevista assíncrona, até os arquivos de som, 

em formato MP3, daquelas realizadas em áudio – todos de publicação devidamente autorizada pelos 

entrevistados. Salientamos, também, que, tanto nesta dissertação quanto no site, as fontes entrevistadas 

não estão identificadas. De forma a preservar a privacidade dos entrevistados, prescindimos de uma 

identificação nominal, sem omitir, no entanto, fatores importantes de identificação social dos sujeitos e 

conseqüente contextualização de sua fala, como idade, gênero, rede de ensino na qual estuda ou estudou e 

naturalidade. Escolha metodológica e ética que, como ilustrado nas reflexões deste trabalho, em absoluto 

não resulta na desqualificação dos dados colhidos. 
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Optamos por utilizar a edição nas entrevistas para recortar apenas os trechos 

mais relevantes, associando-os às argumentações propostas. Ocasionalmente, 

poderemos adicionar algum termo, posto entre parênteses na fala do entrevistado ou 

entrevistador para esclarecer alguma referência anterior. Em um exemplo simples, 

podemos citar uma situação em que, por exemplo, se estivermos nos referindo ao gosto 

de um entrevistado por podcast previamente citado, editaremos a fala original 

modificando de “você acha que isso lhe ajuda de alguma forma” por “você acha que 

isso (seu gosto pelo podcast de tom mais leve) lhe ajuda de alguma forma”, inserindo, 

assim, a referência anterior e removendo à necessidade de anexar trechos maiores das 

entrevistas, contribuindo, dessa maneira, a uma maior concisão do texto.  

Mantemos, portanto, a escrita original dos sujeitos no caso das entrevistas por 

chat e e-mail, bem como a construção e pronúncia original da entrevista realizada por 

áudio. Ainda que isso implique na utilização de textos com erros de grafia, entendemos 

que, por serem erros que não comprometem o entendimento do texto, a não modificação 

do texto original funciona também como uma forma de identificação dos sujeitos; 

revelando sua formação educativa e traços sociais através de particularidades de 

linguagem, níveis de conhecimento da norma culta, termos e gírias utilizados, dentre 

outros. Além disso, pela temática do estudo, podemos trabalhar melhor com a natureza 

peculiar de cada meio; a escrita rápida do chat síncrono, a maior elaboração do texto 

assíncrono na troca de e-mails, bem como a fluência peculiar da linguagem falada na 

entrevista síncrona por áudio.  

Levando em consideração os aspectos práticos de publicação e leitura, 

escolhemos disponibilizar as entrevistas na íntegra apenas no formato digital, accessível 

pela internet
14

, pois, de outra forma, seriam necessárias algumas centenas de folhas 

apenas para a reprodução das entrevistas.  

Preocupamo-nos em disponibilizar o material bruto por acreditarmos ser uma 

atitude ética do ponto de vista científico. Por outro lado, entendendo a não necessidade 

de análise de todo o material bruto para que o leitor possa tomar contato com o trabalho 

realizado e contribuições propostas, julgamos ser de bom-senso o uso das entrevistas 

nesta dissertação na forma de, após uma análise geral em capítulo específico, sua 

citação em trechos ao longo do texto, sempre em momentos relevantes às 

argumentações realizadas. 

                                                 
14

 Como relatado anteriormente, todo o material bruto das entrevistas – textos e áudios – está 

disponível através do endereço http://www.educ.ufrn.br/paccelli/entrevistas.zip. 
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Nesse instante, diante de todo o material coletado, utilizado na forma de trechos 

escolhidos por nós - anexando, como linha de pensamento assumido por este estudo, a 

parcialidade na produção científica - entendemos a necessidade de uma análise geral dos 

dados colhidos, de forma a filtrar, em diferentes graus, os consensos - ou o mais 

próximo a que se chegou disso - nas opiniões dos sujeitos sobre os temas 

recorrentemente tratados nas entrevistas, construídas a partir do roteiro de questões 

guia. Consensos e aproximações disso a partir dos quais elaboraremos todas as 

conjecturas posteriormente formadas, objetivando, assim, a confecção das contribuições 

na forma das proposições aqui laboradas. 

 

2.3.1 Identificação dos Entrevistados 

 

Como já esclarecemos anteriormente as decisões metodológicas relacionadas às 

escolhas dos entrevistados, relataremos agora a forma de utilização desses. 

Optamos por, resguardando a privacidade das pessoas que gentilmente cederam 

algumas horas de seu tempo para auxiliar a esta pesquisa, não identificar nominalmente 

as pessoas entrevistadas. Entendendo, porém, a valia de contextualizar qualquer 

informação colhida nos grupos aos quais se vinculam cada sujeito - determinantes na 

formação de sua leitura de mundo - escolhemos anexar informações de gênero, idade, 

escolaridade, naturalidade e, ainda, acrescer informações indiretas relacionadas à sua 

classe social através da informação sobre a qual rede de ensino, pública ou privada, o 

entrevistado pertence. 

Dessa forma, utilizamos as nomenclaturas “Entrevistado A” até “Entrevistado 

E” para os cinco sujeitos do sexo masculino entrevistados, enquanto, para os de sexo 

feminino, utilizamos a nomenclatura “Entrevistada A” até “Entrevistada E”. De modo a 

sanar dúvidas direcionadas às vinculações de grupo de cada sujeito entrevistado, 

disponibilizamos como anexo nesta dissertação uma lista de todos os que concederam 

entrevista informando seu gênero, idade, nível escolar, cidade de origem, escola onde 

estuda, bem como a rede a qual essa pertence. Somando-se a isso, também relatamos o 

meio pelo qual aquele sujeito foi entrevistado, se de modo síncrono ou assíncrono, bem 

como se por áudio, chat on-line ou e-mail. 
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2.3.2 A construção do roteiro de questões guia 

 

A elaboração do roteiro, junto dos pressupostos utilizados como referência, deu-

se a partir das observações das formas de uso dos usuários do site guanabara.info 

relacionadas à leituras que remetem ao tema em questão no contexto educativo
15

. 

Somando-se a essas referências, as duas primeiras entrevistas realizadas, com o 

Entrevistado A e Entrevistada A, marcaram a etapa final de construção de roteiro, 

agregando posteriormente questões novas que não haviam sido observadas em nosso 

enquadramento pessoal do tema abordado. 

Assim sendo, essas duas entrevistas iniciais acabaram levando ao roteiro que foi 

utilizado como referência posteriormente algumas questões extras, bem como 

prescindem de questões presentes nas entrevistas que se seguiram. Isso ocorre por 

ambas terem sido realizadas com o roteiro ainda em construção. Construção essa 

complementada por tais entrevistas, marcando a importância de ambas para esta 

pesquisa. 

 

2.3.3 Tratando as proporções das percepções dos Sujeitos 

 

Como já esclarecido, entendemos não haver uma distinção total entre pesquisa e 

análise qualitativa e quantitativa. O que acaba por se manifestar na etapa de análise de 

dados deste estudo. 

Embora tenham sido colhidos pela percepção qualitativa, e igualmente utilizados 

tendo essa visão em mente, não há como ignorar o caráter quantitativo dessa prática.  

Procuraremos o consenso através da busca do maior número de repetições 

relacionadas a uma determinada opinião ou percepção sobre cada tema abordado nas 

entrevistas. A saber, caso a mesma opinião repita-se entre os todos os entrevistados 

questionados sobre aquele assunto - ou em uma situação muito próxima a isso - 

consideraremos que há um consenso. Caso seja recorrente na maioria das vezes, será 

considerada a opinião hegemônica. Caso haja uma divisão relativamente igual entre as 

visões e opiniões, poderemos julgar como uma questão indefinida, em que nenhuma 

opinião prevalece. 

                                                 
15

 Para referências, consultar a bibliografia deste trabalho. 
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Ressaltamos, mais uma vez, que, pelo caráter quantitativo desta pesquisa ser de 

cunho referencial, e não exato, não nos ateremos à precisa maioria - ou seja, opiniões 

semelhantes ou repetidas recorrentemente mais de cinco vezes, metade do número total 

de entrevistados - para considerar como hegemônica uma determinada visão relatada 

pelos entrevistados. Mesmo o consenso, como já dito, não será considerado apenas em 

um cenário onde todos os entrevistados apresentem visões semelhantes.  

A razão que nos leva a entender essa como a postura mais adequada diz respeito 

ao fato de, por se tratarem de questões em profundidade, cada entrevista apresenta um 

caráter particular. Dessa maneira, apesar de todas as entrevistas - à exceção, como já 

explicado, das duas entrevistas “A” - seguirem um mesmo roteiro básico, o 

desenvolvimento próprio de cada entrevista acaba impossibilitando a contraposição de 

todas elas na busca da comparação estatística de resultados nas respostas sobre 

determinados assuntos, para efeitos de comparação.  

No desenvolvimento das entrevistas, de fato, acabou ocorrendo de determinados 

assuntos findarem sendo suprimidos em algumas conversações, enquanto em outras 

entrevistas questões terceiras surgiram no exercício da conversa com os sujeitos. Dessa 

maneira, todas as questões não foram abordadas em absolutamente todas as entrevistas. 

Isso ocorre não como uma falha metodológica, ou mesmo equívoco na aplicação do 

roteiro, mas como uma escolha da linha de trabalho deste estudo, a considerar a 

complexidade e subjetividade dos sujeitos e a conseqüente dificuldade em buscar-se 

exatidão na lida com esses. A partir do momento em que problematizamos as 

entrevistas, contextualizando nossas dúvidas e questões à individualidade de cada 

sujeito entrevistado e ao desenvolvimento particular da conversa com cada um, 

assumimos como natural a discrepância de resultados, a ponto de impossibilitar um 

tratamento estatístico rigoroso para o estabelecimento de quais opiniões foram 

consensuais, hegemônicas ou indefinidas.  

Nesse momento, para o tratamento dos dados colhidos, entra, mais uma vez, o 

caráter de subjetividade da produção científica nas ciências humanas, atividade 

relativizada a todos os seus participantes: desde os sujeitos que fornecem os ricos dados 

sociais até quem os compila, contrapõe ao seu pensamento próprio e dos autores 

utilizados como aporte teórico e, posteriormente, escreve o texto científico. 

Apesar disso, não podemos, de modo algum, ignorar o caráter quantitativo 

presente no método de trabalho aplicado. Assim sendo, trabalhamos, sim, com as 

porcentagens e divisões, mas de uma forma meramente referencial, sem nos atermos - 
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pelo uso da subjetividade e considerando a complexidade dos sujeitos - de forma exata e 

dura às proporções matemáticas presentes entre os dados colhidos.  

 

2.3.4 Percepções dos Sujeitos 

 

O acesso diário ao Guanabara.info foi uma tônica no relato da maioria dos 

sujeitos.  

 

 

Entrevistador diz: 

com qual freqüência você costuma acessar o Guanabara.info?
16

 

 

 

Entrevistado B diz: 

eu acesso diariamente, quando entro na internet 

 

 

Entrevistado C diz: 

Todos os dias 

 

 

Entrevistado D diz: 

todo dia de madrugada 

 

 

Entrevistado E diz: 

Todos os dias. 

 

 

Entrevistada D diz: 

quase todos os dias 

 

 

Entrevistada E - Diariamente 

 

 

Esse acesso é justificado pelos entrevistados como motivado pelas constantes 

atualizações do site com notícias e informações interessantes, pelas publicações do 

podcast e pelo bom-humor utilizado.  

 

 

                                                 
16

 Utilizamos o grifo em itálico para facilitar a diferenciação entre as falas do entrevistador e dos 

entrevistados. 
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Entrevistador diz: 

o que lhe leva a acessar o site periodicamente? 

 

 

Entrevistado B diz: 

é porque sempre tem algo interessante para ver 

 

 

Entrevistado C diz: 

Bom, antigamente costumava acessar só por causa do podcast, mas 

hoje acesso para ver as noticias que os editores postam também 

 

 

Entrevistado D diz: 

os podcasts que ainda não ouvi todos e recentemente fonte de 

informação sobre tedências, novas tecnologias 

 

 

Entrevistado E diz: 

Boa qualidade do site, além de eu querer estar sempre atualizado. 

 

Entrevistada D diz: 

ah sim'  é porque eles todos os dias atualizam o site colocando 

informações neh 

 

 

Entrevistada E diz: 

 São várias questões, na verdade. Eu também tenho um blog de 

tecnologia, vivo tecnologia. Eu sou analista e eu vejo na maneira do 

guanabara expor o conteúdo uma maneira bem clara, bem didática. Eu 

também sou educadora de informática. Eu procuro conteúdo, respaldo 

em pessoas experientes para trazer para minha realidade profissional. 

Eu procuro sempre ter conteúdos novos, relevantes, que me 

interessam no site. 

 

 

Sobre a forma de utilização desse acesso em relação com as diversas seções do 

site, a percepção hegemônica é a de que a multiplicidade de seções acaba por acarretar 

episódios em que os sujeitos ao acessarem uma seção acabem descobrindo outras de seu 

interesse, marcando a inter-relação entre as diversas seções como estimulantes ao 

estabelecimento da prática de acesso corriqueiro, previamente relatado pela maioria dos 

entrevistados. 

 

 

Entrevistador diz: 

então costuma acontecer de você ir acessar algo e acabar acessando 

também uma outra seção do site? Por exemplo, ir baixar o podcast e 

acabar acessando um link de noticia? 
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Entrevistado B diz: 

ah sim 

Entrevistado B diz: 

efeito youtube 

Entrevistado B diz: 

aconteceu isso agora 

Entrevistado B diz: 

eu abri o episodio do podcast 

Entrevistado B diz: 

e já fui pra notícia das patentes do Google 

 

 

Entrevistado C diz: 

Sim, uma vez por engano eu cair na sessão de html e conheci as 

vídeos aulas de php e de html do Gustavo.  

 

 

Entrevistado D diz: 

do php eu fui para o podcast e depois eu pulei para notícias 

 

 

Entrevistado E diz: 

Ih, isso sempre acontece comigo. 

 

 

O podcast, que constatamos com os entrevistados ser em geral baixado pelo 

próprio site - e não por RSS 
17

-, tem a forma bem-humorada de trabalhar os conteúdos 

apontada em consenso como a principal razão a estimular os sujeitos ao seu download e 

escuta. Igualmente consensual foi a percepção de que, usado de modo equilibrado, o 

bom-humor não atrapalha o entendimento dos conteúdos, atuando, inclusive, como fator 

ampliador do aprendizado. 

 

 

Entrevistador diz: 

e o que lhe atrai na forma que são feitos os episódios do 

Guanabara.info? 

 

 

Entrevistado A diz: 

Já disse, é informação com bom humor. Considero isso bastante 

estimulante... 

 

 

                                                 
17

 Abreviação de "really simple syndication", que significa “distribuição realmente simples”. 

Sistema de assinatura onde, ao invés de ter de acessar um site u blog para verificar se há atualizações, o 

usuário recebe automaticamente em seu computador instantaneamente qualquer atualização realizada. 
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Entrevistado B diz: 

a maneira com que o conteúdo é explicado, com o humor que eles 

colocam 

 

 

Entrevistado C diz: 

Eles ensinam as coisas de uma maneira divertida, acho que com isso a 

pessoa fica mais a vontade e tem mais prazer em aprender 

 

 

Entrevistado E diz: 

A mistura do humor com a tecnologia, é um dos pontos que mais me 

agrada. Não são episódios 100% tecnicos, são tratados de maneiras 

diferentes. 

 

 

Entrevistada B diz: 

O modo.. 

Entrevistada B diz: 

tipo: falar de uma coisa seria, mas de modo engraçado.. 

 

 

Entrevistada C diz: 

a animação as piadas 

 

 

Entrevistada D diz: 

escuto mais porque sao assuntos que se eu fosse pesquisar ou estudar 

assim por fora seria mais complicado de intender 

Entrevistada D diz: 

e eles explicam de uma forma tao clara que mesmo que eu nao intenda 

nada do que tao falando .. começo a passar a intender 

 

 

Entrevistada E diz:  

O diferencial, para mim, desse podcast é a maneira descontraída com 

que ele aborda um tema às vezes complexo. Por exemplo, eu consegui 

acompanhar cursos de algoritmo, que são conteúdos bem complexos, 

através de uma aula, de um podcast. Então, a maneira leve com que 

ele aborda um conteúdo às vezes bem difícil. 

 

 

A relação entre humor ou abordagem coloquial e educação é entendida na 

prática dos entrevistados como não excludente. Em consenso, afirmaram que o humor 

não atrapalha a atenção e a efetividade da veiculação de conteúdo e dos avanços de 

aprendizado, pelo contrário, até o auxiliam. 

 

 

Entrevistador diz: 
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O tom mais coloquial, menos formal, que é usado no podcast 

Guanabara.info, atrapalha de alguma forma seu aprendizado, seu 

entendimento dos conteúdos expostos por eles? 

 

 

Entrevistado A diz: 

Não. 

Entrevistado A diz: 

Humor não é sinonimo de palhaçada. 

 

 

Entrevistado B diz: 

só ajuda 

 

 

Entrevistado C diz: 

pelo contrario, ajuda até 

 

 

Entrevistado D diz: 

não mesmo 

Entrevistado D diz: 

ajuda ! 

 

 

Entrevistado E diz: 

Pelo contrário, como citado anteriormente até ajudam. 

 

 

Entrevistada C diz: 

naum se vc tiver entendendo o contexto 

 

 

Entrevistada D diz: 

eu acredito que nao 

Entrevistada D diz: 

por nao ser tao formal 

Entrevistada D diz: 

que eu axo que eu intendo mais 

 

 

Entrevistada E diz: 

 Acho que não. Acho que isso vai da maestria do educador. Acho que 

foco é uma coisa que o guanabara tem, eu gosto dele por isso. Porque 

se você for levar muito pela brincadeira você acaba fugindo muito do 

seu tema, fica mais engraçado do que com conteúdo. Eu acho que eles 

conseguem, sim, conciliar, achar o meio-termo nisso. Não acho que 

atrapalhe. Acho que, ás vezes, acaba mais chamando a atenção pro 

conteúdo do que atrapalhando. 

 

 

Os entrevistados apontaram como vantagens da utilização do áudio, associado às 

tecnologias digitais e da distribuição on-line, fatores como mobilidade, autonomia em 
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acessar o conteúdo nos horários que lhe forem mais convenientes, bem como o 

aproveitamento de momentos ociosos - como situações de espera - e mesmo a utilização 

simultânea à realização de outras atividades. Também foi relacionada a relação mais 

natural com a oralidade em detrimento do caráter mais complexo da escrita. 

 

 

Entrevistador diz: 

quais, pra você, são as vantagens de usar o formato em áudio? 

 

 

Entrevistado A diz: 

Ué... Acho que já disse... A relação mais pessoal... E a mobildiade, é 

claro... 

 

 

Entrevistado B diz: 

acho que a maior é a mobilidade 

Entrevistado B diz: 

tu ouve em qualquer lugar 

Entrevistado B diz: 

e também que eu posso fazer outra coisa enquanto ouço 

Entrevistado B diz: 

não se perde tempo ouvindo o cast 
18

 

 

 

Entrevistado C diz: 

a portabilidade, posso carregar o audio em meu mp3/mp4, celular, e 

ouvir aonde eu quiser 

 

 

Entrevistado D diz: 

portabilidade 

 

 

Entrevistado E diz: 

Além de podermos escutar em qualquer lugar, basta ter um MP3, 

assim nas horas vagas podemos relaxar escutando tecnologia + humor. 

 

 

Entrevistada B diz: 

Porque ao mesmo tempo que eu posso ta fazendo outra coisa eu estou 

escutando.. 

Entrevistada B diz: 

Posso ta arrumando meu guarda roupa e escutando.. 

Entrevistada B diz: 

como se fosse uma musica no radio.. 

Entrevistada B diz: 

e é o que eu faço 

Entrevistada B diz: 
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 Abreviação para podcast. 



39 

 

fico fazendo mil coisas e escutando 

 

 

Entrevistada C diz: 

pq lê depende de interpretação pra vc entender o que se quer passar, 

jah ouvindo vc naum precisa de td isso 

 

 

Entrevistada D diz: 

ah é tipo assim .. o audio facilita mais neh 

Entrevistada D diz: 

eu posso baixar 

Entrevistada D diz: 

e passar pro cel, mp4 

Entrevistada D diz: 

e escutar em outros momentos em que eu nao tiver um computador 

por perto 

 

 

Entrevistada E diz: 

Acho que eles conseguem em poucos minutos passar o recado de uma 

maneira bem clara e ter essa interatividade com o usuário. Eu gosto 

bastante dessa idéia de podcast. 

 

 

Domínio do conteúdo abordado, periodicidade de publicação, boa edição e 

superior qualidade de som, além do uso de um tom coloquial e bem-humorado em 

programas que considerem temas atuais foram fatores indicados como indispensáveis a 

um bom podcast. 

 

 

Entrevistador diz: 

Para você, o que faz de um podcast um bom podcast, com o qual você 

possa aprender e construir novos conhecimentos? 

 

 

Entrevistado B diz: 

um podcast em que os casters
19

 mostrem que saibam e gostem do 

conteudo 

 

 

Entrevistado D diz: 

boa produção sonora, conteúdo explicado da forma mais simples 

possível usando inclusive um português mais descontraido e 

credibilidade de manter sempre postando em datas certas 

 

 

Entrevistada B diz: 
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 Produtores de podcasts. 
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Algo construtivo e engraçado ao mesmo tempo 

 

 

Entrevistada C diz: 

trazer informações das novidades do mercado 

 

 

A opinião hegemônica dos entrevistados sobre o número de pessoas a participar 

do podcast revelou uma predileção pela realização de episódios com mais de um 

participante. Foi destacado um caráter de maior entusiasmo, mesmo mais humano a esse 

tipo de programa em detrimento daquele em que há apenas um participante, bem como 

a maior riqueza e capacidade de despertar atenção e interesse advinda do debate, da 

conversa que acaba acontecendo nos podcasts com a presença de convidados e outros 

participantes. 

 

 

 

Entrevistador diz: 

você prefere o formato com um participante ou com vários 

participantes? Por que? 

 

 

Entrevistado A diz: 

Só o Guanabara? Acho que só teve um... Tipo monocast
20

...  Não 

gosto muito não.. 

Entrevistador diz: 

por que você prefere os com mais participantes? 

Entrevistado A diz: 

Pela discussão! 

Entrevistado A diz: 

Gosto de discussões! 

 

 

Entrevistado B diz: 

vários 

Entrevistado B diz: 

isso torna mais humano 

 

 

Entrevistado C diz: 

Varios, acho que fica mais animado 

 

 

Entrevistado D diz: 

Vários, assim o conhecimento não fica limitado a um, podendo ainda 

ter um debate maior do assunto. 
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 Podcast com apenas um participante. 
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Entrevistada B diz: 

Com vários participantes.. 

Entrevistada B diz: 

iPorque eles debatem entre eles mesmo, e cada um de uma certa 

maneira tem uma opiinião diferente, visoes diferentes..então dar pra 

ver a visão diferente de cada um, e assim identificar o que parece mais 

com a sua.. 

Entrevistada B diz: 

no caso a minha 

 

 

Entrevistada C diz: 

varios, pq varios a bagunça eh maior, a troca de informaçoes eh maior 

 

 

Entrevistada D diz: 

nao ..eu acho bem legal quando ele chama outros participantes 

Entrevistada D diz: 

ai sempre um acaba complementando o assunto do outro o que ele 

falou essas coisas 

 

 

A predileção pelo formato de podcast em detrimento da rádio também foi 

consenso. Embora reconheçam virtudes e defeitos em cada meio, os entrevistados 

destacaram a maior importância das características do podcast tidas como positivas. 

 

 

Entrevistador diz: 

Enquanto na rádios os programas tem horários pré-definidos, o 

podcast funciona por demanda: o usuário baixa os arquivos e escuta 

na hora que bem entender. Em compensação, enquanto em uma rádio 

ao usuário basta sintonizar na estação, que toca programas o dia 

inteiro, o podcast demanda downloads para cada conteúdo. Diante 

desses dois modelos, cada qual com suas vantagens e limitações, qual 

mais lhe atrai para conteúdos como o do Guanabara.info? Por quais 

razões? 

 

 

Entrevistado A diz: 

Não sei você. Mas eu acho a qualidade do áudio de uma rádio 

péssima, qualquer que seja. Ainda mais em comparação com os 

podcasts... Só esse detalhe técnico já mostraria o que é o quê... 

 

 

Entrevistado B diz: 

o formato de cast 

Entrevistado B diz: 

eu ouço aquilo que eu quero 

Entrevistado B diz: 
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eu não ouço muita rádio por causa disso 

Entrevistado B diz: 

e quando ouço, troco todo tempo de estação, porque não está passando 

algo que eu quero ouvir 

 

 

Entrevistado C diz: 

não sou muito de ouvir radio, o podcast (do guanabara.info) 

antigamente era semanal hoje em dia não até entendo a falta de tempo 

dos apresentadores  

 

 

Entrevistado E diz: 

O Podcast tem a vantagem de você poder baixar e escutar quando 

tiver um tempo, enquanto o programa de rádio passa só naquele 

horário. Outra desvantagem da rádio é a falta de ilustração do 

conteúdo, já o Podcast podemos ver pela versão AAC
21

. 

 

 

Entrevistada B diz: 

Como tu falou cada qual com suas vantagens e limitações.. 

Entrevistada B diz: 

o Guanabara não precisa sicronizar, alem de que no radio normal, já 

tem os horarios pre-definidos assim, quando eu perder o 'programa'  

dificilmente eu terei acesso a ele..no guanabara eu tenho acesso na 

hora q quiser a todos.. 

 

 

Entrevistada C diz: 

respondendo a pergunta: eu prefiro em podcast, pq eu naum ouço mto 

radio 

 

 

Entrevistada D diz: 

por podcast mesmo 

Entrevistador diz: 

por quê? 

Entrevistada D diz: 

por que tipo eu acho mais pratico 

Entrevistada D diz: 

na radio eu fico mais preso ao aparelho neh 

Entrevistada D diz: 

eeu quando tou escutando geralmente seria mais no cel ou no mp4 

 

 

Entrevistada E diz: 

Eu gosto desse formato de podcast porque eu não consigo acompanhar 

o podcast a cada quinze dias que ele sai, ás vezes eu estou com algum 

problema e não consigo acompanhar. Então, eu posso baixar e ter a 

mobilidade de ouvir onde eu quiser, não preciso parar para ouvir 

naquele momento, eu posso me programar. 
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 Formato onde, nos aparelhos que possuem essa função, são vinculadas imagens e links 

referentes ao conteúdo do episódio no visor do aparelho tocador ou computador. 



43 

 

 

Os aparelhos, locais e situações nas quais os entrevistados disseram escutar os 

podcasts foram os mais variados e inusitados possíveis. Em geral, houve uma maior 

ocorrência de uso em aparelhos móveis e em situações que, normalmente, estariam 

relacionadas ao ócio. 

 

 
Entrevistador diz: 

Onde (aparelho e lugares) você costuma escutar o podcast? 

 

 

Entrevistado A diz: 

Eu passo para o iPod... Aí... Ouvir... Bom... Em todos os lugares uqe 

você imaginar... 

Entrevistado A diz: 

Casa... Ônibus... Filas em geral... Andando... Viajando... Até fazendo 

os famosos números 1 e 2... 

 

 

Entrevistado B diz: 

ouvia no cel em qualquer lugar 

Entrevistado B diz: 

em viajem 

Entrevistado B diz: 

como se fosse ouvir música 

 

 

Entrevistado C diz: 

eu escuto em um aparelho mp4 que eu tenho aqui, escuto indo para o 

colégio no ônibus 

Entrevistado C diz: 

em casa quando estou sem nada pra fazer 

Entrevistado C diz: 

escuto na escola também 

Entrevistado C diz: 

digo.. escutava... a professora reclamou comigo pq eu ficava rindo e 

atrapalhando a aula 

 

 

Entrevistado D diz: 

No computador 

Entrevistado D diz: 

porque fui roubado 

Entrevistado D diz: 

 senão eu escutaria no mp3 ou no mp7 

 

 

Entrevistado E diz: 

No próprio computador. 
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Entrevistada A diz: 

Em casa mesmo 

Entrevistada A diz: 

é que quando sai o cast eu ja ouço na hora 

 

 

Entrevistada B diz: 

computador. 

Entrevistada B diz: 

não é do tipo que me interessa o suficiente p eu colocar no meu celular 

p passar a noite escutando, prefiro mesmo, um bon jovi, aerosmith 

kkkkkk 

 

 

Entrevistada C diz: 

no mp4 ii no meu celular 

Entrevistada C diz: 

normalmente iin casa, ii no tra. qnd eu toh sem fazer nadaa 

 

 

Entrevistada D diz: 

eu costumo ouvir na escola , em casa quando tou sem fazer nada 

Entrevistada D diz: 

na rua quando eu tou indo pro colegio 

Entrevistada D diz: 

as vezes antes de dormir 'kk 

 

 

Entre os ouvintes que escutam o podcast em situações de trânsito e realização de 

outras atividades, houve o consenso em torno da percepção de que é possível o 

entendimento do conteúdo do podcast mesmo nessas situações em que a atenção ao 

programa é dividida com fatores terceiros. Para isso, alegam ser preciso entender a 

natureza própria da escuta do podcast sabendo dosar a atenção de acordo com o 

contexto, reservando a escuta do programa a momentos em que isso será, além de 

possível, viável. 

 

 

Entrevistador diz: 

e o fato de você escutar fazendo outras coisas ou em viagens, não 

prejudica à sua concentração, impedindo de assimilar o que está 

sendo trabalhado no episódio? 

 

 

Entrevistado B diz: 

normalmente não 

Entrevistado B diz: 

ao não ser em conteudo muito tecnico 

Entrevistado B diz: 
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mas ai eu ouço duas vezes 

Entrevistado B diz: 

ou mais 

 

 

Entrevistada B diz: 

Não... 

Entrevistada B diz: 

é aquela coisa, eu por exemplo 

Entrevistada B diz: 

fico escutando, mas ao mesmo tempo q eu to escutando to um pouco 

longe, ai tem certas coisas q chamam nossa atenção, ai a gente para 

um pouquinho e presta atenção mais em determinada parte do audio.. 

 

 

Entrevistada C diz: 

naum.. todo mundo estranha pq eu me acabo de rir 

Entrevistada C diz: 

ii so ouço qnd num toh fazendo cálculos (a entrevistada se refere às 

atividades que realiza em seu trabalho) 

Entrevistada C diz: 

pq aii sim, qualquer som atraplha 

 

 

A sensação de pertencimento gerada pela consideração da opinião dos usuários 

no desenvolvimento do site e do podcast, bem como pela participação desses na forma 

de comentários postados no site, foi ressaltada como a opinião hegemônica entre os 

entrevistados. Situação a partir do qual afirmam poder suplantar o posicionamento de 

meros ouvintes e leitores, assimiladores de conteúdos, para assumirem uma postura de 

ação. 

 

 

Entrevistador diz: 

Você acha que pelo fato de você poder participar através de votações 

sobre escolha de temas, formato do programa, bem como através de 

críticas e sugestões nos comentários do blog e por e-mails lidos nos 

episódios você acaba tornando-se parte do Guanabara.info?  

Entrevistador diz: 

Ou essa participação indireta na produção do programa não lhe 

caracteriza como parte do site, mas como um usuário, alguém que 

simplesmente acessa, apesar de poder participar das formas 

previamente relatadas? Em resumo: você se sente parte do 

Guanabara.info? 

 

 

Entrevistado A diz: 

Eu acho que contribuo. Mas todos contribuem... 

Entrevistado A diz: 
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Então acaba sendo meio que uma "comunidade" mesmo... 

 

 

Entrevistado B diz: 

ah sim 

 

 

Entrevistado C diz: 

eu me sinto apesar de nunca ter mandado email e ter comentado 

poucas vezes 

 

 

Entrevistado D diz: 

não porque sou usuário novo, mas é aquele esquema né se alguma 

pessoa dar boas dicas ele vai saber valorizar isso e de certa forma você 

contribuiu e logo participou 

 

 

Entrevistado E diz: 

Acho que é ótima essa relação, passando sim a impressão que todos 

fazem parte do Guanabara,info. 

 

 

Entrevistada A diz: 

sim,n só o guanabara como fazer com q as pessoas entendem que a 

tecnologia tambem é cultura 

 

 

Entrevistada B - 3 diz: 

Sim.. 

Entrevistada B - 3 diz: 

acho que qualquer um q passa pelo podcast guanabara de forma 

indireta ou diretamente é parte do guanabara.. 

 

 

Entrevistada C diz: 

logicoo 

Entrevistada C diz: 

eu fui uma das 1ªs mulheres a ser comentada toda semana lah 

 

 

Em relação aos desdobramentos tanto da abertura quanto do estímulo à 

participação ativa dos usuários, a maior parte deles reforça o efeito positivo que a 

consideração de suas vozes representa ao despertar do interesse na realização de 

atividades relacionadas a esse projeto educativo em ambiente on-line. 

 

 

Entrevistador diz: 

Você se sente mais estimulado a participar do Guanabara.info - seja 

baixando os episódios, comentando, votando nas enquetes ou 

enviando e-mails para cada episódio - devido a essa possibilidade dos 



47 

 

usuários terem sua opinião levada em consideração pelos produtores 

do podcast? 

 

 

Entrevistado B diz: 

sim 

Entrevistado B diz: 

parece q eu ajudo o cast a crescer 

 

 

Entrevistado C diz: 

Sim 

 

 

Entrevistado D diz: 

Sim 

 

 

Entrevistado E diz: 

Sim, acho que para eles também devem gostar de cada crítica ou 

comentário. 

 

 

Entrevistada B diz: 

Sim, porque de uma certa maneira elas irão me compreender melhor.. 

Entrevistada B diz: 

alem de quer, muita irão se identificar com minha opinião 

 

 

Entrevistada C diz: 

sim 

 

 

Entrevistada E diz: 

Sim, com certeza. Não me importaria em divulgar conteúdo, em trazer 

novos usuários se fosse um site frio, que eu não visse retorno do lado 

dos idealizadores.  

 

 

A disposição á colaboração é pontuada por respostas que destacam a relação de 

afetividade com o projeto - ressaltada em relatos que destacam um sentimento de 

gratidão, identificação e admiração por parte dos sujeitos usuários do site - como 

potencializadora da disposição à ação e colaboração dos seus usuários. 

 

 

Entrevistador diz: 

O que lhe leva a se dispor a colaborar com o site? 

Entrevistado B diz: 

como acredito no site, ajudo ele a crescer, tentando colaborar com ele 

Entrevistador diz: 
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e essa disposição, acaba lhe estimulando a estar sempre acessando o 

site? 

Entrevistado B diz: 

Sim 

 

 

Entrevistador diz: 

Essa relação de solidariedade com o Guanabara.info, através da 

ajuda a divulgação, lhe estimula a participar mais ativamente do site, 

escutando os programas, acessando o conteúdo, ou não existe essa 

relação, você participa por outros motivos? 

Entrevistado C diz: 

existe sim essa relação 

 

Entrevistador diz: 

Você já colaborou de alguma forma com o Guanabara.info? 

Entrevistado D diz: 

no primeiro comentário que eu fiz eu dei boas dicas lá 

Entrevistador diz: 

e o que lhe levou a isso, a comentar, ou a buscar colaborar? 

Entrevistado D diz: 

eu já vinha usufruindo do site faz uns tempos e agora resolvi expressar 

o que eu havia experimentado e gostado 

Entrevistador diz: 

ah, legal 

Entrevistador diz 

e você estaria disposto a colaborar de outras formas, usando de 

alguma aptidão sua para produzir em prol do site, ajudando, por 

conseqüência, ao melhoramento do site até para os outros usuários? 

Entrevistado D diz 

topo, por que não ? vamos cair pra dentro 

 

 

Entrevistador diz: 

o que lhe levou a divulgar o guanabara.info? 

Entrevistada C diz: 

a minha cara ii a do meu namo (a entrevistada refere-se ao seu 

namorado, também usuário do site) jah era guanabara 

Entrevistada C diz: 

por causa da amizade dos produtores 

Entrevistada C diz: 

pq eu axo o site mto interessante 

 

 

Entrevistada D diz: 

eu participo e divulgo porque gosto dos assuntos la tratados 

Entrevistada D diz: 

eles escolheram bem 

Entrevistada D diz: 

falar sobre tecnologia 

Entrevistada D diz: 

minha mae tem uma loja de celular aquii .. ai ja tem o certo interesse 

na area 
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Corroborando com a linha de postura ativa apresentada pelos entrevistados, a 

maior parte relatou ter participado das atividades de pesquisa propostas em alguns 

episódios do podcast do guanabara.info, o guanacast. Nesses episódios, eram 

anunciadas notícias bastante peculiares, beirando o estapafúrdio, para que os ouvintes, 

em seguida, pesquisassem quais eram verdadeiras e quais eram inventadas pelos 

produtores do podcast. Uma atividade realizada a partir da vontade deliberada dos 

sujeitos que, unindo o jogo e o trabalho, nos moldes do trabalho jogo freinetiano, contou 

com a participação da maioria dos sujeitos ouvidos. 

 

 

Entrevistador diz: 

Você participou das atividades propostas nos episódios 49 e 54 - 

Verdade ou Mentira? São aqueles onde foi proposto um jogo onde 

eram apresentadas notícias falsas e verdadeiras para que os ouvintes 

pesquisassem para descobrir quais eram as verídicas e quais eram 

invenções. Por quê? 

 

Entrevistado B diz: 

só ouvi 

e pesquisei sobre a do macbook com scroll weel 

Entrevistador diz: 

e o que te estimulou a se dar o trabalho de realizar essa pesquisa? 

Entrevistado B diz: 

achei muuito absurdo 

Entrevistador diz: 

então você participou por sentir-se desafiado? ao ver que aquilo era 

um absurdo, viu-se instigado a desvendar aquilo, como um jogo 

mesmo? 

Entrevistado B diz: 

sim 

 

 

Entrevistado C diz: 

participei, mas não cheguei a postar minhas pesquisas lá 

Entrevistador diz: 

mas você se sentiu estimulado a participar de outras atividades 

semelhantes? 

Entrevistado C diz: 

acho que já 

Entrevistador diz: 

o que você achou da idéia? seria algo que faria novamente? acha que 

lhe ajudou a aprender? 

Entrevistado C diz: 

faria sim... me ajudou muito... 

 

 

Entrevistada C diz: 
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de algumas sim 

Entrevistada C diz: 

soh que meu namorado pesquisou maiis que eu.. 

Entrevistada C diz: 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

 

 

Entrevistador diz: 

mas o que você acha legal nesses tipos de episódio? não dá trabalho 

fazer as pesquisas, ainda mais que nem nota você vai receber pra ter 

aquele trabalho todo? 

Entrevistada D diz: 

haushausa 

Entrevistada D diz: 

ah mas se for algo interessante 

Entrevistada D diz: 

eu acredito que nao importe o valor ou o reconhecimento 

Entrevistada D diz: 

vai ser algo que eu vou ta atraz de saber .. algo que me interesse 

Entrevistada D diz: 

xato seria se o assunto nao me interessase 

Entrevistada D diz: 

ai sim eu iria reclamar ' 

Entrevistador diz: 

então você não se importa de trabalhar, mas de fazer coisas chatas? 

Entrevistador diz: 

dêem elas trabalho ou não... 

Entrevistada D diz: 

haushaua 

Entrevistada D diz: 

isso 

Entrevistada D diz: 

se for algo interessante vale o esforço 

Entrevistada D diz: 

algo que eu sei que depois de pesquisado 

Entrevistada D diz: 

eu tenha certeza que vou aprender 

 

 

Entrevistador diz: 

 Você chegou a participar daquelas atividades propostas nos 

episódios “verdade ou mentira”, episódios 49 e 54? Você chegou a 

participar de algum, fazer a pesquisa? 

Entrevistada diz: 

Não me lembro, mas acredito que sim. Acompanhei todos. Eu me 

lembro que teve um tema que ele deixou em aberto em um dos 

podcasts que eu me lembro de ter feito a pesquisa e retornado a 

resposta. Não consigo lembrar e te passar o tema específico, mas eu já 

passei por essa situação. 

 

 

 

No uso de fóruns, prática utilizada por uma parcela significativa dos 

entrevistados, os sujeitos confirmaram serem os dados do universo comum o mote do 
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movimento de procura pela troca de mensagens com outros usuários. Os sujeitos 

afirmaram procurar fóruns on-line onde se encontrem pessoas que compartilhem de 

alguns de seus interesses e com as quais possam compartilhar suas experiências, tirar 

dúvidas ou simplesmente conversar sobre determinados assuntos em comum. 

 

 

Entrevistador diz: 

Você se sente mais estimulado a usar um fórum pelo fato de lá se 

encontrarem pessoas que compartilham de interesses pelos quais você 

também compartilha?  

 

Entrevistado B diz: 

bom, se eu vou para um forum de algum assunto, eu espero que os 

outros também partilhem desse assunto 

 

 

Entrevistado C diz: 

Sim 

 

 

Entrevistada C diz: 

isso 

 

 

Entrevistada E diz: 

Sim. Acho que o que me motiva a participar desses fóruns é saber que 

lá eu tenho espaço para colocar minha dúvida e que eu vou ter um 

espaço de pessoas que talvez tenham a mesma dúvida que eu ou com 

um pouco mais de experiência naquilo que estou procurando. São 

pessoas que vão me ver naquela realidade, então, eu sei que a resposta 

vai ser mais próxima do que eu preciso. 

 

 

No que diz respeito a propensão em anexar informações sobre seus gostos pessoais, 

valores e parcialidades - como forma de expressão da identidade presente na escolha de 

fóruns on-line relacionados à temáticas específicas ou participação em determinadas 

comunidades de redes sociais on-line - o consenso apontou para uma resposta positiva. 

No entanto, a maior parte dos sujeitos apresentou ressalvas em relação ao nível de 

privacidade das informações veiculadas pela internet, em perfis como os da rede social 

Orkut. Prevaleceu o entendimento de que informações de cunho privado não devem ser 

postas a público pela internet, e a seleção do que irá ser posto on-line deve ser realizada 

com meticuloso cuidado. 
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Entrevistador diz: 

Você sente-se confortável e inclinado a anexar a seu perfil em 

ambiente on-line informações relacionadas à seus interesses pessoais, 

seus valores, seus direcionamentos políticos, religiosos, etc? Como 

ocorre nas escolhas por determinadas comunidades por parte de 

usuários do Orkut? 

 

 

Entrevistado B diz: 

acho que isso tem um limite, colocar informações sobre você não tem 

problema, desde que não exagere 

 

 

Entrevistado C diz: 

Hoje em dia eu até sinto, mas antigamente não, existe muitos manés 

por ai que gostam de zuar você por tudo.. pessoas que não sabem 

conviver com pessoas ou opiniões diferentes. 

 

 

Entrevistado D diz: 

me sinto confortável sim, eu não tenho medo da web, eu a construo 

então seria muita tolice é até uma forma de deixar mais claro que 

participo dela e que tenho serviços para oferecer 

 

 

Entrevistada B diz: 

Não.. 

Entrevistada B diz: 

Não acho uma exposição exagerada..mas sim desnecessaria 

Entrevistada B diz: 

em Orkut.. 

Entrevistada B diz: 

principamente 

Entrevistador diz: 

mas, se usada de forma sensata, você acha positivo, você se sente bem 

expressando seus gostos e valorres, suas parcialidade? 

Entrevistada B diz: 

sim 

Entrevistada B diz: 

com certeza 

 

 

Entrevistada C diz: 

naum 

Entrevistada C diz: 

por isso naum coloco 

Entrevistador diz: 

e nas escolha das comunidades do Orkut  que você participa não está 

expresso seus gostos pessoais? 

Entrevistada C diz: 

estão..  

Entrevistada C diz: 

eu nem lembrava disso.  
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Entrevistador diz: 

você acha que anexar informações pessoais, como na escolha de 

comunidades do Orkut, é algo que compromete sua privacidade? 

Entrevistada D diz: 

acredito que nao 

Entrevistada D diz: 

porque depende do que eu vou colocar la 

Entrevistada D diz: 

por exemplo o Orkut 

Entrevistada D diz: 

la tem varias informações para serem preenchidas 

Entrevistada D diz: 

mas nao necessariamente que eu tenha que colocar todas la 

Entrevistada D diz: 

so as que eu axo que nao me comprometa em nada 

 

 

Entrevistada E diz: 

Acredito que essa exposição de informações deve ser feita, mas com 

muito cuidado. Tem informações que não devem ser compartilhadas, 

mas essas questões de orientação religiosa ou autores que eu 

acompanho são coisas que podem agregar a outras pessoas e não vai 

me atingir. Eu não tenho nenhuma restrição nisso. 

 

 

O aspecto da possibilidade de postura ativa dos usuários pela internet, fazendo 

contraponto à postura de meros leitores/ouvintes/telespectadores como no uso das 

mídias tradicionais, é ressaltado pela experiência prática dos usuários. A maioria dos 

sujeitos afirmou já ter produzido e publicado algum tipo de material na internet.  

 

 

Entrevistador diz: 

Você já publicou ou postou alguma produção sua? Por qual razão? 

 

 

Entrevistado A diz: 

Claro. Como eu disse. Tenho o meu podcast... Não está no ar ainda, 

porque ainda estamos em pilotos, e quero colocar no ar quando estiver 

mais completo... 

 

Entrevistado B diz: 

tenho um projeto mais sério, q to trabalhando com um amigo 

postei algumas opiniões sobre tecnologia 

 

 

Entrevistado C diz: 

ja, mas atualmente não... vou fazer um blog pessoal sobre tecnologia 

em breve. 
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Entrevistado D diz: 

posto direto, para divulgação dos meus trabalhos 

 

 

Entrevistada B diz: 

Qual tipo de produção.. 

Entrevistada B diz: 

? 

Entrevistador diz: 

qualquer coisa, texto, video, imagem... 

Entrevistada B diz: 

Sim.. 

Entrevistador diz: 

o quê? 

Entrevistada B diz: 

Vídeo.. 

Entrevistada B diz: 

Imagem.. 

Entrevistada B diz: 

e texto 

 

 

Entrevistada C diz: 

meus banners 

Entrevistador diz: 

são sobre o quê? 

Entrevistada C diz: 

são gifs em formato de banners 

Entrevistada C diz: 

com fotos pessoais 

Entrevistada C diz: 

ou figuras 

Entrevistador diz: 

ah, legal 

Entrevistador diz: 

e onde você posta eles? 

Entrevistada C diz: 

no meu blog ii as vezes no meu Orkut 

 

 

Entrevistada D diz: 

assim de interessante nada nao 

Entrevistador diz: 

e de não-interessante? hehehe 

Entrevistada D diz: 

haushaua 

Entrevistada D diz: 

vaaarias vezes no Orkut 

Entrevistada D diz: 

kk 

Entrevistador diz: 

tipo o quê? 

Entrevistada D diz: 
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algumas montagens em fotos .. desenhos 

Entrevistada D diz: 

uma vez eu escrevi uma musica faz tempo ai eu postei 

 

 

Entrevistada E diz: 

tenho um blog de tecnologia 

 

 

Em linhas gerais, podemos dizer que as entrevistas atenuaram certos pressupostos 

enquanto sublinharam outros, somando, também, novas percepções sobre o tema 

abordado nesta pesquisa. O rico material colhido nelas ofereceu o subsídio para todo o 

posterior desenvolvimento teórico deste estudo - até para outros, como iremos relatar 

em seguida - a partir das experiências e percepções dos sujeitos em sua relação com o 

uso de ferramentas on-line, instrumento potencialmente educativo. 

2.4 Problema em aberto 

Durante a realização das entrevistas em profundidade com os sujeitos, expondo a 

eles alguns dos pressupostos previamente elaborados por observações anteriores, 

percebemos o surgimento de afirmações inquietantes, provocações à elaboração de uma 

nova abordagem no que se refere à relação educativa dos sujeitos a partir da 

disseminação do ambiente on-line. 

Em tempos de avanço quantitativo da modalidade de educação a distância, a 

maioria dos usuários afirmou possuir uma proximidade maior com sujeitos que 

encontram-se em outras cidades, estados, ou mesmo países, do que com pessoas com 

quem convivem diariamente, mas com as quais não conversam. Dessa maneira, 

elegeram a forma de relação, e não mais a localização física, como fator a determinar, 

no contexto focalizado, suas noções de distância. 

 

 

Entrevistador diz: 

voce já conheceu pessoalmente alguem que encontrou pela internet? 

Entrevistado A diz: 

Pela internet no geral? Ou pelos podcasts? 

Entrevistador diz: 

ambos 

Entrevistado A diz: 
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Conheci o Alottone
22

, mais foi só um "alô" mesmo... E tenho um 

amigo que conheci pela internet... Mas como era amigo de uma amiga, 

considero menos virtual do que poderia ser... 

Entrevistado A diz: 

E tem outro que eu também sou bem amigooo.... Só que ainda não 

conheci pessoalmente... 

Entrevistado A diz: 

O Alottoni foi pelo Nerdcast. O amigo da amiga pelo Orkut. E o 

amigo antigo em um chat de Wicca
23

... 

Entrevistador diz: 

hummm 

Entrevistado A diz: 

Além do Guanabara
24

, que você já sabe, foi pelo Guanabara.info... 

Entrevistador diz: 

esse que você é amigo mas não conheceu pessoalmente, você sente ele 

como alguém mais proximo do que pessoas com as quais voce convive 

mais não tem relações de diálogo, conversa, enfm ? 

Entrevistado A diz: 

Sim. É um dos meus melhores amigos... Contaria no dedos os 

mesmos... 

 

 

 

Entrevistador diz: 

vocÊ se sente mais próximo, desses usuários que você conversou, 

ainda que on-line, do que dessas pessoas de sua escola, que estão na 

mesma classe mas com as quais não conversa? 

Entrevistado C diz: 

aahhh sim... me sinto mais proximo das pessoas que eu conversei 

online... 

Entrevistado C diz: 

as pessoas que eu convivo diariamente não gostam muito desses 

assuntos.. preferem outras coisas.. 

Entrevistador diz: 

então você acaba se aproximando dessas pessoas que, embora 

estejam fisicamente longe, estão mais próximas a você que muitos que 

estão ao lado, pelos interesses em comum? 

Entrevistado C diz: 

Sim 

 

 

 

Entrevistador diz: 

vamos dar um exemplo: existe uma pessoa do seu colégio, um colega 

com quem você convive com ele todos os dias, mas nem fala com ele, 

talvez só o cumprimenta, e existe essa pessoa que vocÊ mencionou, o 

leandro, que está longe da sua cidade, você nunca o encontrou 

fisicamente, mas, porém, conversa com ele constantemente.  

Entrevistador diz: 

dessas duas pessoas, da qual vocÊ se sente mais próxima? 

Entrevistador diz: 

                                                 
22

 Produtor do Nerdcast, eleito o maior podcast do Brasil. 
23

 Ferramenta on-line de salas de bate papo. 
24

 Gustavo Guanabara, principal produtor do site guanabara.info. 
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do leandro, que está longe mais com o qual vocÊ conversa sempre, 

tem uma relação de diálogo, ou com esse colega que, embora você 

não converse, está na sua sala todos os dias? 

Entrevistada B - 3 diz: 

Leandro 

 

 

 

Entrevistador diz: 

nunca houve ninguém que você costumava conversar sempre por 

MSN ou algo do tipo? 

Entrevistada C diz: 

jah sim 

Entrevistador diz: 

você sentia-se próxima dessa pessoa? 

Entrevistador diz: 

pelo fato de sempre conversar com ela? 

Entrevistada C diz: 

bom, eu gostava de conversar pelo fato de saber que ela naum me 

julgaria 

Entrevistador diz: 

então, vocÊ se sentia mais próximo dela, pelo fato de gostar e 

conversar com ela, do que com algum colega de classe com o qual 

você nunca conversou, apesar de ver todos os dias? 

Entrevistada C diz: 

sim 

Entrevistada C diz: 

pode se dizer que sim 

(...) 

Entrevistador diz: 

mesmo você vendo esse colega todos os dias na sua sala e nunca 

tendo visto essa pessoa com a qual você conversa no MSN? 

Entrevistada C diz: 

pior que sim 

 

 

Entrevistador - Você se sente mais próxima, sente até uma presença 

mais forte, de pessoas com as quais você troca mensagens ou 

conversa on-line, seja por MSN ou por fórum, do que com pessoas 

com as quais você convive diariamente presencialmente, mas não 

conversa ou mantém relações pessoais corriqueiras? 

Entrevistada E diz:  

Eu acredito que muitas das vezes eu me sinto mais próxima das 

pessoas que eu mantenho contato on-line. Pelo fato de estar trocando 

informações, de estar aprendendo com elas mesmo que eu não 

conheça pessoalmente, mas interagindo de uma maneira que eu possa 

passar um pouco do que eu sei e absorver o que o outro tem para 

ensinar. 

 

 

Pela fala dos sujeitos, negando a idéia de haver uma relação indissociável entre 

distância física e pessoal, nasce a visão de que uma noção de “educação a distância” - 
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conceituada assim por ser realizada entre sujeitos em localizações geográficas distintas - 

é contra-sensual a uma educação humanizada, em que os sujeitos são considerados 

centrais no processo. Algo que vai, mesmo em termos semânticos, contra a noção de 

que a educação, em ambiente físico ou on-line, é um processo de aproximação dos 

homens entre si, mediados não por ferramentas novas ou antigas, mas pelo mundo ao 

redor. 

Nesse momento de questionamento da noção tradicional de “distância” no contexto 

educativo, nos indagamos: a que distância se refere a construção educação a distância? 

Como qualificar uma modalidade que se refere a um movimento de aproximação do 

homens - a educação - como “a distância”? Desse questionamento conceitual nasce a 

necessidade de investigar, entender e propor soluções para esse aparente contra-senso. 

Indo além dos questionamentos conceituais, a percepção humanizada apontada 

pelos sujeitos suscita necessidades de reflexão sobre o próprio funcionamento e 

pensamento da educação como um todo, inserida no recente contexto da massiva 

penetração social das ferramentas on-line. No âmbito educativo, estaria a distância 

relacionada não a questões físicas, mas subjetivas? Ainda, considerando as limitações 

sensitivas do meio-online, será possível desconsiderar totalmente os fatores físicos nas 

percepções de distância educativa entre os sujeitos? Assim, como funcionaria a relação 

físico versus subjetivo (inter-pessoal) no desenvolvimento dessas percepções? Em que 

consistiria essa distância educativa, um referencial que sequer foi construído?  Em 

suma: como podemos, a partir de uma amálgama conceitual entre as noções de 

educação presencial e a distância, definir e lidar com a distância educativa no contexto 

da inserção dos novos meios de informação e comunicação on-line? 

Questões de resposta impossibilitada nesta dissertação. 

Por razões de limites cronológicos que restringem a capacidade de elaboração desta 

dissertação, direcionada à construção de um modelo de referência ao despertar do 

interesse dos sujeitos em projetos educativos em ambiente on-line, não iremos 

desenvolver, neste estudo, a problemática proposta na relação educativa entre distância 

e aproximação considerando ambientes físicos e on-line como locais de um mesmo 

processo educativo. Embora apresente uma relação indissociável com o objeto de estudo 

aqui abordado - que trata, justamente, da reunião de sujeitos pelo ambiente on-line de 

modo a promover o encontro entre esses para realização de atividades educativas - não 

temos, pelas razões apresentadas, outra alternativa que não a de deixar em aberto as 
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questões suscitadas nas falas dos sujeitos e nas reflexões propostas para um 

aprofundamento em estudo posterior. 
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3 TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO 

 

As Tecnologias da Informação e Comunicação estabeleceram novas 

possibilidades a partir de sua inserção gradativa em nossa sociedade.  

Embora a designação “Tecnologias da informação e comunicação”
25

, também 

referida pela sigla TICs, se refira, além das tecnologias da informática, também a meios 

como rádio e TV, este estudo irá focar-se especificamente naqueles meios que permitem 

um movimento de troca entre os sujeitos envolvidos. Meios bastante aptos a usos 

educativos por facilitarem a superação do paradigma “produtores x consumidores”, 

destacado por Arnon de Andrade (2009), que a tanto tempo permeia a relação das 

pessoas nos veículos tradicionais de mídia televisiva e radiofônica, colocando de um 

lado os produtores - dono das vozes que serão ouvidas - e, de outro, os consumidores - 

aptos apenas a receber, a ouvir e ver as produções realizadas por aqueles que gozam do 

direito de transmissão nesse âmbito. Trabalhamos neste estudo com uma tecnologia que 

possui características técnicas aptas ao estabelecimento de um processo de múltiplas 

vias entre os sujeitos envolvidos, requisito fundamental à educação. Além de suplantar 

características hierarquizantes de alguns sistemas tecnológicos prévios, uma tecnologia 

para qual, como descrito por Wolton (2003, p. 88), “todo mundo está em pé de 

igualdade. Não há mais hierarquia a priori”: a internet. 

Uma quebra de hierarquia que, no entanto, deve ser relativizada ao contexto 

social e político vigente. Baseando-se na percepção de Andrade (2007), quando afirma 

que possibilidades não se configuram necessariamente em efetividades, percebemos que 

a disponibilização da capacidade técnica de acessar e produzir conteúdos não configura, 

por si só, uma ampliação educativa mediante à abertura de novos horizontes 

epistemológicos e informativos. Caso o acesso não esteja vinculado a um 

posicionamento político de ações em prol de um efetivo uso da internet como 

instrumento educativo, de apoio e estímulo ao desenvolvimento por parte dos estudantes 

de um uso educacional dessa ferramenta, veremos ser repetida, apenas em novos meios, 

a lógica da passividade, a tanto reproduzida nos meios monologais como rádio e TV. 

                                                 
25

 Pelo referencial teórico deste trabalho, entendemos esses meios como potencialmente de 

comunicação. Por permitirem não só o recebimento, mas também a troca de mensagens, de “falas”, 

alguns meios possibilitam a comunicação, no entanto, não a garantem. Se irá ocorrer comunicação por 

esses meios – fazendo deles também de comunicação – irá depender dos sujeitos, de seus modos de 

relação, de suas formas de uso desses meios, não apenas das características técnicas da tecnologia. 
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  Por essa razão, este estudo foca-se no uso de ambientes on-line da internet em 

sua utilização educativa. 

3.1 Definindo Tecnologia Educacional 

 

O referencial teórico deste estudo considera a educação, mesmo através dos 

meios tecnológicos on-line, como um processo de pessoas entre si, um processo entre 

sujeitos, não entre máquinas, ou, mesmo que de alguma forma, mediada por elas. Na 

visão educativa usada como referência neste estudo, baseada em princípios freireanos, 

entendemos qualquer tecnologia como mero instrumento, utensílio a auxiliar na 

educação entre os homens, mediados pelo mundo que os cerca - estejam em ambiente 

físico ou on-line.  

Em consonância com nosso entendimento descrito da relação tecnologia e 

educação, levamos em consideração determinada tecnologia não a partir de suas 

características técnicas, mas de sua disseminação democratizada e aplicabilidade social. 

Por essa razão, para definir o tipo de tecnologia que se aplica ao contexto educativo, 

trabalhamos com o a idéia da tecnologia social, aplicando-a à educação. Seu conceito:  

 

 

Considera-se tecnologia social todo o produto, método, processo ou 

técnica, criado para solucionar algum tipo de problema social e que 

atenda aos quesitos de simplicidade, baixo custo, fácil aplicabilidade 

(e reaplicabilidade) e impacto social comprovado (WIKIPÉDIA, 

2008). 

 

 

Segundo a descrição encontrada no site do banco de tecnologias sociais 

promovido pela fundação Bando do Brasil (2008, grifo nosso), a tecnologia social   

 

 

“Está baseado na disseminação de soluções para problemas voltados a 

demandas de alimentação, educação, energia, habitação, renda, 

recursos hídricos, saúde, meio ambiente, dentre outras.”   
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Do ponto de vista educativo, ótica deste estudo, não é apta de ser considerada 

uma tecnologia, por mais eficaz que seja, que não se apresente acessível às pessoas, à 

sociedade em geral. Do ponto de vista educativo, consideramos relevante uma 

tecnologia a partir do momento em que essa está acessível ao todo social. Antes disso, 

resume-se a tecnologia a um mero potencial, um adereço que muito diz sobre o homem 

indivíduo, mas pouco o auxilia a Ser Mais
26

 enquanto homem coletivo; enquanto todo e 

todos. Qualquer tecnologia que não apresente um significativo grau de inserção social, 

além de possibilidades de aplicação na educação, não é considerada por nós como 

educativa. Sendo, portanto, nas análises e teorizações realizadas nesse âmbito 

específico, ignoradas. 

Posicionamento tomado a partir do entendimento de que não há como pensar em 

uma educação para alguns e, por conseqüência, não há como pensar em uma tecnologia 

para específicos. Como defendeu Célestin Freinet em seus escritos e em sua prática, não 

há como se pensar em educação se não para todos, realizada no cerne de uma “escola do 

povo” 
27

. 

Se a aplicação da tecnologia educacional tem por função a promoção de 

avanços, nenhuma máquina pode ser considerada como tecnologia educacional se é, por 

razões de distribuições demasiadamente desequilibrada entre os diversos grupos sociais, 

promotora de ainda maiores desequilíbrios, piorando a sociedade como um todo em 

detrimento de benesses a poucos.  

Educação e avanço são sinônimos. Se qualquer instrumento, independente de 

suas possibilidades, acaba, por uma determinada forma de aplicação, piorando a vida do 

homem coletivo em prol de restritos indivíduos, beneficiando algumas células em 

detrimento da saúde do organismo, é certo que essa tecnologia não pode ser considerada 

um fator de avanço, por conseqüência, é, em nosso entendimento, inapta a ser 

considerada como educativa.  

Por essa razão, este estudo, por seus fins educativos, desconsidera como 

educacionais - mesmo em potencial - tecnologias restritas a pequenos segmentos da 

sociedade, ainda que possam auxiliar determinadas modalidades de ensino a restritos 

grupos privilegiados. Consideramos, portanto, tecnologia educacional aquela que, além 

de dispor de características técnicas adequadas ao auxílio das práticas educativas, goza 

                                                 
26

 (FREIRE, 1987, p.23) 
27

 FREINET, Célestin, Para uma Escola do Povo: guia prático para a organização material, 

técnica e pedagógica da escola popular. São Paulo: Martins Fontes,1996. 
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de significativa inserção social, sendo, portanto, potencial promotora de avanços 

concretos ao todo social. Ainda que, embora não desqualifiquemos, tampouco 

consideremos de menor valor educativo a possibilidade de uso da TV e do rádio como 

tecnologia educacional, para fins de delineamento de estudo optamos por trabalhar com 

a tecnologia da internet, especificamente na forma do ambiente on-line e suas 

ferramentas utilizadas em projetos educativos. 

3.2 Ambiente on-line 

Não há razão em pensar nas redes de dados e voz, em especial a internet, como 

“outro mundo” ou algo dissociado do mundo físico. O mundo é um: o nosso mundo. 

Regido pela cronologia, pelas leis da física e biologia.  

Não existe persona
28

 sem pessoa assim como não há nickname
29

 desvinculado do 

sujeito nominável. O avatar
30

 utilizado na internet reflete o sujeito moldado pelo mundo 

físico. Se é distinto do sujeito que o usa, o é não por ser aquele homem alguém diferente 

por trás do avatar, mas por esse artifício, possível pela tecnologia, tornar possível a ele, 

pelas possibilidades de anonimato ou de contato parcial a atenuar a percepção da reação 

alheia, exercer potencialidades reprimidas em outros contextos por razões diversas. 

Razões essas que não serão aprofundadas por fugirem ao alcance deste estudo. 

 Mesmo a necessidade do suporte biológico de corpo para o pensamento, sujeito 

ás limitações das regras naturais, já anula a possibilidade da consideração do ambiente 

on-line como um outro mundo, desvinculado deste. Alguém convalescendo será incapaz 

de dispor do vigor cognitivo próprio do gozo pleno da saúde mesmo que esteja no 

“outro mundo”, designado “mundo virtual”. O sujeito abatido pela apatia comumente 

relacionada a diversas patologias carregará em sua conduta no suposto “mundo virtual”  

as mesmas limitações, a lhe fazer moroso, impostas pelo mundo biológico. Da mesma 

maneira, a tristeza oriunda de uma discussão com um amigo, familiar, cônjuge, ou com 

qualquer um a que se tenha apreço, realizada no “mundo virtual” - por chat, e-mail, 

                                                 
28

 Nome da máscara que os atores do teatro grego usavam. Sua função era tanto dar ao ator a 

aparência que o papel exigia, quanto amplificar sua voz, permitindo que fosse bem ouvida pelos 

espectadores. 
29

 Apelido ou nome falso usado por usuários em salas de bate-papo. 
30

 Uma imagem selecionada para representar de forma imaginativa uma pessoa em um chat 3D. 

O termo provém de uma palavra de Sânscrito que significa a encarnação de um deus. 
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videoconferência ou afins - estará presente e irá exercer influência nas ações dos 

sujeitos no “mundo físico”. 

Inúmeros outros exemplos são adequados à ilustração desse pensamento. Crimes 

no “mundo virtual” são crimes passíveis a conseqüências e punições no “mundo real”, o 

“mundo virtual” é usado cada vez mais como meio de lucro financeiro a ser usufruído 

no “mundo real”, bem como relações inter-pessoais iniciam-se no “mundo virtual” e, ao 

longo do tempo, acabam sendo exercidas no “mundo real”, ou intercalando-se entre os 

“dois mundos”. 

 

 

Entrevistador diz:  

Já aconteceu de você conhecer alguém pelo meio on-line e isso acaba 

se desenvolvendo numa relação no mundo físico? Você conheceu, por 

esse dado do universo comum, e acabou tendo uma amizade, uma 

parceria profissional ou algo do tipo? 

Entrevistada E diz: 

Sim. Tem pessoas que eu conheci no meio on-line que eu nunca vi, 

mas que tenho amizade há mais de cinco anos, uma pessoa que nunca 

vi pessoalmente, está lá do outro lado do mundo, no Japão. E tem 

pessoas que eu conheci no twitter 
31

, por exemplo, que vieram até a 

cidade onde eu estou. A gente se conheceu e a amizade permanece. 

Foi um processo através da internet. 

 

 

Portanto, se não há como dissociar as implicações das ações e suas 

conseqüências entre o que se convencionou designar de “mundo virtual” e “mundo 

real”, não há razão em adotar uma postura de fragmentação, de divisão de mundos. O 

mundo, em seus diversos e peculiares ambientes, é um só. Como nos fala COSTA: 

 

 

Freqüentemente se tem falado no embate entre “mundo real” X 

“mundo virtual”. [...] é no mínimo estranho falar em “mundos” como 

se houvessem realmente mundos diferentes dentro e fora da web. Isso 

nos dá uma falsa percepção de que se está falando em “planetas” 

diferentes ou “realidades” diferentes.  

 

[...] o “ambiente web” (on-line), também comumente conhecido por 

“mundo virtual” ou “ciberespaço” não constitui, segundo o 

entendimento adotado neste trabalho, um “mundo” (“espaço”) 

                                                 
31

 Programa de postagens de mensagens até 144 caracteres, como um micro-blog. C.f.: 

www.twitter.com. 
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separado, alternativo nem muito menos análogo. Mas sim, em um 

ambiente inserido dentro do mundo real (off-line). (2008, p. 44, 45) 

 

 

Portanto, o que se convencionou chamar de “mundo virtual” nada mais é que um 

novo ambiente. Ler o mundo pelo físico ou “virtual” ainda é ler o mesmo mundo, ainda 

que em ambientes distintos.  

Não há diferenciação suficiente entre o “real”, o “físico” com o que se 

convencionou chamar de “virtual” a ponto de caracterizá-los como mundos distintos. 

Por essa razão, entendemos e designamos a internet, bem como qualquer sistema de 

redes, de dados ou voz, simplesmente como ambiente on-line. 

3.3 Disseminação social da tecnologia: acesso e uso 

Não chega a ser exagero afirmar que nunca houve uma tecnologia tão 

democrática quanto a Internet. Tanto pela sua estrutura peculiar de funcionamento 

quanto pelo seu modo de disseminação social. No entanto, como em toda tecnologia, 

apesar dos significativos avanços, na distribuição de seus números ainda encontra-se 

indissociavelmente o marcante peso do desequilíbrio advindo das diferenças de classes 

sociais da sociedade na qual são inseridas. Em nosso país, apesar desse recorrente 

desequilíbrio em prol das classes mais abastadas, pelos números atuais é perceptível 

uma inserção significativa dessas tecnologias na sociedade como um todo.  

De acordo com os números do IBGE, no Brasi,l em 2007  

 

 

[...] mais de um quarto dos domicílios possuíam microcomputador, e 

pouco mais de um quinto, microcomputador com acesso a Internet. 

Havia microcomputadores em 15,0 milhões de domicílios, sendo 11,4 

milhões, com acesso a Internet. Tal avanço foi significativo em 

relação a 2001, quando 6,0 milhões de domicílios possuíam 

microcomputador, sendo 4,0 milhões com acesso a Internet (IBGE, 

2008). 
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Segundo dados de pesquisa realizada pela IAB
32

 Brasil, relatados em matéria do 

portal Último Segundo (2008), em 2007, 50% dos usuários da internet pertenciam às 

classes A e B, enquanto 37% pertenciam a C e 13% às classes D e E. Ainda segundo a 

mesma pesquisa, em dezembro de 2007 79% da audiência ativa acessou a Internet com 

conexão banda larga, o que garante as condições técnicas suficientes ao uso das 

ferramentas da web em geral, mesmo aquelas que demandam conexões mais rápidas por 

necessitarem de maior largura de banda
33

 para tráfego de dados entre os servidores
34

 

dessas ferramentas e o computador do usuário.  

Apesar dos notórios avanços da inserção tecnológica da informática em todas as 

classes e o gradativo processo de diminuição das disparidades do acesso a esse meio, 

como relatado pelas pesquisas e perceptível na observação do contexto social atual, faz-

se necessário o entendimento de que não é apenas a simples posse ou acesso às 

ferramentas da informática e novas tecnologias que irão promover a desejável 

ampliação da democratização e o avanço do conhecimento de seus usuários. Além de, 

como tentaremos mostrar ao longo deste estudo, as conseqüências educativas e demais 

implicações das tecnologias estarem mais relacionadas aos seus usuários - no que tange 

a forma como usam essa tecnologia - que à ferramenta em si. O próprio 

desconhecimento de sua operação técnica em suas funções avançadas, mesmo em seus 

fundamentos, acaba acarretando distorções entre usuários de máquinas de tecnologias 

equivalentes. 

O mesmo computador que utilizado por um usuário pode ser uma ferramenta de 

importância ímpar em sua busca por informações e na construção de seu conhecimento 

de maneiras diversas, no uso por alguém sem os conhecimentos técnicos necessários ao 

uso das funções plurais da máquina pode configurar o equipamento em uma máquina de 

escrever digital, ou em nada mais que uma forma diferente de ler o jornal do dia ou a 

revista de fofocas. 

Por meio de constatações como essas, torna-se claro o entendimento de que nem 

sempre é a posse ou não das máquinas que acarreta distorções em seu uso entre as 

pessoas, mas, além de seu modo particular de uso, a posse dos conhecimentos relativos 

                                                 
32

 Interactive Adversiting Bureau. 
33

 Quantidade de dados que pode ser enviada através de uma conexão, calculada em bits por 

segundo (bps). 

 
34

 É o computador que administra e armazena programas e informações (no formato de arquivos 

digitais de áudio, vídeo, texto, etc) para os outros computadores conectados em rede. 
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ao seu funcionamento é promotora de distorções até entre aqueles que possuem os 

mesmos equipamentos. Como afirma Schaff (1990, p.47): 

 

 

Pode-se produzir uma nova divisão entre as pessoas, a saber: uma 

divisão entre as que têm algo que é socialmente importante e as que 

não têm. Este “algo”, no caso, é a informação no sentido mais amplo 

do termo que, em certas condições, pode substituir a propriedade dos 

meios de produção como fator discriminante da nova divisão social, 

uma divisão semelhante, mas não idêntica, à atual subdivisão em 

classes. Atualmente podemos observar uma divisão clara - algo 

parecido com a incultura das massas e a cultura de um número ainda 

reduzido de pessoas iniciadas na ciência dos computadores - entre as 

que conhecem e as que desconhecem o funcionamento dos 

computadores. (SCHAFF, 1990, p. 47) 

 

 

Ampliando a percepção de Schaff, afirmamos que é de fundamental importância 

o entendimento de que a posse dos conhecimentos necessários ao uso mais eficaz das 

tecnologias da informática, notadamente as ferramentas de internet, envolvem não 

apenas o entendimento técnico do hardware
35

 e software
36

 das máquinas - a “iniciação 

nas ciência dos computadores” descrita pelo autor. Além das capacidades reflexivas 

fundamentais ao julgamento da idoneidade dos produtores de conteúdo produzido e 

vinculado na internet, bem como da relevância e precisão das informações acessadas, 

pelas próprias características do meio uma formação sólida na leitura e escrita por parte 

dos sujeitos apresenta-se como um fator de grande importância a ampliar 

exponencialmente os potenciais de uso do computador relacionado à internet como 

ferramenta de acesso a conteúdo. Não sendo assim, os imensos potenciais da internet 

servirão apenas para nos manter “‟plugados‟, como consumidores acríticos, nos 

produtores de conteúdo, nos jogos eletrônicos, no comércio, na cópia de materiais cuja 

fonte e credibilidade não saberemos avaliar” (ANDRADE, 2009). Sobre isso, Cardoso 

(2001a) afirma: “Questões como a criação de competências educacionais para a 

utilização das tecnologias de informação [...] determinarão o sucesso ou insucesso da 

difusão desta tecnologia.”. 

Apesar de todas as ressalvas, é seguro afirmar que, quando falamos das TICs no 

âmbito da informática, falamos da sociedade como um todo. Mesmo com as 

                                                 
35

 Parte física do computador. Conjunto de componentes eletrônicos, circuitos integrados e 

placas que formam o equipamento. 
36

 Programas de computador. 
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discrepâncias típicas de uma sociedade desigual cujos reflexos afetam, além de tantos 

outros aspectos, também o equilíbrio no acesso e uso das tecnologias da informática e a 

internet, é certo que essa tecnologia, ainda que em diferentes graus, encontra-se 

disseminada pela sociedade em suas várias camadas. Bem como a conseqüente posse 

cada vez maior, ainda que desigual e longe da proporção ideal, dos conhecimentos 

necessários ao seu uso. Tornando-se, portanto, relevantes as reflexões acerca do uso da 

internet relacionado à educação. 

3.4 Educação a partir de postura ativa: possibilidades da internet 

 

As ferramentas da internet tornam possível a superação do conceito de 

dominante e dominado contido, como observado por Andrade, na essência estrutural 

dos tradicionais veículos tidos como de “comunicação de massa” - designação 

funcionalista
37

 que caracteriza como comunicação qualquer troca de informação entre 

pessoas, ainda que seja a imposição de informação a homens inseridos, por diversas 

razões, em uma postura de passividade. 

 

 

Se observarmos dentro de nossa sociedade estratificada quem 

comunica a quem, podemos verificar que o “comunicador” é sempre 

alguém que se coloca numa relação de dominação sobre o 

“destinatário” e que esse conceito de comunicação é baseado não na 

igualdade entre indivíduos, mas no “direito a comunicar” que o lugar 

social outorga a certos indivíduos componentes de uma determinada 

classe social. É a repetição da divisão da sociedade em classes, dessa 

vez sob os nomes de comunicador e destinatário. É a transformação da 

informação em mercadoria e do próprio processo de comunicação em 

processo de produção e consumo (2008). 

 

 

O acesso à informações previamente inalcançáveis estabeleceu um acréscimo 

tremendo na quantidade de conteúdos disponíveis nos mais diversos segmentos. Com 

um computador simples e uma conexão de acesso à internet de qualidade média, 

                                                 
37

 Nos referimos a "funcionalista" como uma linha de pensamento que observa e analisa os 

processos humanos restritos a seus aspectos materiais, tendendo, assim, a, cartesianamente, observar as 

partes descontextualizadas do todo, bem como a prescindir de uma análise crítica mais aprofundada, que 

considere os aspectos sociais e políticos das inter-relações entre os homens. 
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qualquer pessoa tem a sua disposição para download
38

 ou streaming
39

 um montante 

quase imensurável de informações na forma de texto, áudio e vídeo: o “grande 

hipermercado do conhecimento” descrito por Wolton (2003, p. 85 ). 

Na Internet, é possível a qualquer usuário encontrar livros em formato e-book, 

notícias tanto das maiores agências quanto das de menor visibilidade ao redor do mundo 

em sites e portais diversos, músicas de distintas épocas, gêneros e artistas: dos maiores 

nomes da história da música à banda do garoto que ensaia na garagem de casa. Além de 

vídeos de filmes compartilhados por redes P2P, através de aplicativos como o emule
40

 e 

sistemas como BitTorrent
41

, mesmo o extenso arquivo de vídeos de toda sorte de 

gênero, orçamento e qualidades técnica em sites como o Youtube
42

. 

Apesar do usuário dispor da possibilidade de exercer uma postura ativa no uso 

da internet desde seu início, seja pela possibilidade de escolher, de fato, o conteúdo que 

irá acessar - não se restringindo a um número limitado de opções pré-programadas 

como na TV e no rádio -, seja por poder enviar e receber mensagens dos demais 

usuários, foi com a web 2.0 
43

 que o potencial de ação nesse meio se estabeleceu do 

modo que o conhecemos hoje. Na estrutura atual da internet, o usuário pode, como 

nunca, ter voz ativa a partir da produção de seu próprio conteúdo e possibilidade de 

acesso - de forma efetiva - aos produtores do material que está acessando; seja através 

de um comentário em um blog
44

, postagem em fóruns on-line
45

 de discussão ou por e-

                                                 
38

 Fazer o download de um arquivo significa realizar a transferência desse arquivo de um 

computador distante para o seu próprio. O ato de fazer um download também é referido como “baixar” 

um arquivo. 
39

 É uma tecnologia para transferência de dados que faz com que o arquivo não precise ser 

baixado de forma completa para o computador do usuário para começar a ser executado. Isso acontece à 

medida que o arquivo vem sendo transferido. 
40

 Software livre de acesso à redes P2P criado para o compartilhamento de arquivos entre seus 

usuários. 
41

 Protocolo de processamento rápido que permite ao utilizador baixarem entre seus 

computadores arquivos indexados em websites. Essa rede introduziu o conceito "partilhe o que já 

baixou", maximizando muito o desempenho e possibilitando downloads imediatos e mais rápidos. 

Estima-se que no ano de 2005 o protocolo BitTorrent tenha sido responsável por 35% dos dados 

transferidos na internet mundial. (Fonte: Wikkipédia Br) 
42

 Website que permite que seus usuários carreguem e compartilhem vídeos em formato digital. 
43

 Embora seja tido como sinônimo de Internet, o termo Web se refere exclusivamente aos 

sistemas de documentos em hipermídia que são interligados e executados na Internet. De modo 

simplificado, podemos dizer que Web é a principal interface gráfica da Internet. Web 2.0 é um termo 

criado para designar uma segunda geração de comunidades e serviços baseados na plataforma Web, como 

wikis, blogs, sistemas de compartilhamento de áudio e vídeo e redes sociais. Mesmo que o termo tenha 

uma conotação de uma nova versão para a Web, ele não se refere à atualização nas suas especificações 

técnicas, mas a uma mudança na forma como ela é trabalhada por usuários e desenvolvedores. 
44

 Página da Web cujas atualizações (chamadas posts) são organizadas cronologicamente de 

forma inversa (como um diário). Os sistemas de criação e edição de blogs são muito atrativos pelas 

facilidades que oferecem dispensando o conhecimento de linguagens de programação para computadores 

para sua elaboração, o que atrai mais pessoas a criá-los e mantê-los. 
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mail. Dadas as facilidades dessas ferramentas de blogs, podcasts, sistemas de 

compartilhamento de áudio e vídeo e redes sociais 
46

, também torna-se cada vez mais 

simples para o usuário atuar como produtor de informação.  

Elimina-se, dessa maneira, a impossibilidade técnica que dividia, no uso dos 

meios tecnológicos, os sujeitos em ativos e recebedores de ação, falantes e ouvintes, 

palco e platéia. Associando, dessa forma, a quesitos políticos qualquer conduta que 

conceda algum tipo de monopólio da fala ou de possibilidades de produção a um 

determinado grupo na utilização do meio on-line. Além das impossibilidades técnicas, 

impossibilidades políticas - como, por exemplo, oriundas de determinadas orientações 

conservadoras institucionais - podem acabar por suprimir o caráter de quebra de 

hierarquia e de construção de ações de múltiplas vias - fala e recebimento, acesso livre e 

produção virtualmente irrestrita - associado às especificidades técnicas da tecnologia em 

questão. Impossibilidades políticas em orientações conservadoras que se estendem 

desde a forma peculiar que a internet começou no Brasil - restrita ao meio acadêmico, 

tido como monopolizador das informações, proprietário da ciência - até mesmo 

episódios atuais como a proibição ao uso de redes sociais on-line, sistemas de chat, e 

mesmo censura ao acesso à conteúdos de cunho sexual em escolas e universidades. 

 Pela inserção das possibilidades de produção e recebimento, fala e resposta, o 

uso do ambiente on-line em projetos educativas apresenta novas possibilidades, 

potencialmente ricas, que devem, somadas a um posicionamento político-institucional 

direcionado ao uso educativo dessas ferramentas, fazer parte do pensamento pedagógico 

inserido em uma análise crítica do modo de inserção e trabalho das tecnologias 

associadas à educação. 

 

                                                                                                                                               
45

 Encontra-se a palavra on-line grafada também junta – online – e separada, sem hífen on line. 

Preferimos a forma hifenizada, constante no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, editado pela 

Academia Brasileira de Letras, também no Dicionário da Língua Portuguesa Houaiss e na versão integral 

do The Random House Dictionary of English Language. 
46

 Páginas da web que facilitam uma interação amigável e ativa entre seus membros. Podem 

incluir mensagens instantâneas, vídeo-chamada, bate-papo, compartilhamento de arquivos, grupos de 

discussão, bate-papos voz, e-mails, blogs, e assim por diante. Exemplos de redes sociais são serviços 

como o Myspace, Facebook e Orkut. 
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4 ELABORAÇÃO DO MODELO DE REFERÊNCIA AO DESPERTAR DO 

INTERESSE DOS SUJEITOS EM PROJETOS EDUCATIVOS EM 

AMBIENTE ON-LINE 

 

Buscamos construir e propor um modelo que parta do entendimento de que, 

quando lidamos com sujeitos - tratados com respeito à sua autonomia - devemos 

considerar que, antes de tudo, “permitir não é garantir” (Andrade, 2007). Tendo isso em 

vista, não pensamos, no posicionamento assumido neste estudo, em, por exemplo, 

“como fazer um fórum on-line educativo que use a mais moderna tecnologia?”, mas nos 

indagamos, sim, em “como fazer um fórum on-line educativo interessante aos sujeitos?” 

ou, de forma mais específica, “o que deve ter um fórum on-line educativo para despertar 

o interesse dos sujeitos, estimulá-los ao uso a partir da adoção de uma postura de 

ação?”. 

Seguindo essa linha de pensamento, sempre consideramos as sugestões 

propostas como promotoras de potenciais avanços. Não afirmamos, em nenhum 

momento, que determinada inserção ou mudança irá causar em qualquer situação um 

acréscimo no nível de interesse por parte dos alunos. Uma postura que tomamos 

justamente pela consideração desses enquanto Sujeitos e, por essa razão, de impossível 

abordagem simétrica. Uma percepção que garanta a tomada de certas posturas por parte 

dos alunos a partir do acréscimo de determinadas características nasce da qualificação 

dos sujeitos em objetos, passíveis de mudanças precisamente mensuráveis, originadas 

de uma ação alheia de modo a satisfazer os anseios de quem age sobre eles. Um 

pensamento absolutamente inadequado ao referencial de educação utilizado.  

Neste estudo, tratamos os estudantes como sujeitos. Apresentamos, portanto, 

nossas proposições como promotoras de mudanças potenciais, cabendo à complexa 

soma de fatores da lida prática dos sujeitos, relativizadas a cada contexto educativo, a 

determinação do modo único de desenvolvimento de cada iniciativa educativa. 

Partindo do alicerce formado pelos pressupostos construídos nas teorizações e 

observações do uso do ambiente on-line, na forma da ferramenta escolhida, o site 

guanabara.info, somados e contrapostos aos depoimentos colhidos acerca da 

experiência própria dos sujeitos entrevistados neste estudo, elaboramos, relacionando os 

dados colhidos aos referenciais teóricos utilizados, as categorias a formar o modelo de 
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referência ao despertar do interesse dos sujeitos em projetos educativos no ambiente on-

line, a ser construído e exposto a seguir. 

4.1 Expressão da identidade e construção do pertencimento 

Ao assumirmos o modelo de projetos educativos pelo ambiente on-line como 

qualquer outro educativo - uma atividade pautada na busca pela aproximação entre 

professor/conteúdo e alunos e de alunos entre si - se faz necessária, dentre outras, a 

reflexão sobre como construir condições propensas ao alcance desses objetivos. 

Nessa direção, o ponto principal a ser levado em consideração não é a 

capacidade técnica da tecnologia, mas a indagação de como criar condições humanas 

propensas à aproximação entre os sujeitos. Por essa ótica, as questões técnicas da 

tecnologia aplicada devem ser entendidas não como fim, mas como meio. 

É possível notar-se claramente - através de uma análise da estrutura de 

ferramentas on-line como fóruns, redes sociais, blogs e salas de chat diversas - o 

pertencimento, sublinhado na interseção de dados do universo comum entre os 

indivíduos, como mote de encontro para discussões, potencialmente educativas. 

 

 

Entrevistador diz: 

você se sente mais estimulado a usar um fórum pelo fato de lá se 

encontrarem pessoas que compartilham de interesses pelos quais você 

também compartilha?  

Entrevistada B diz: 

Sim, porque de uma certa maneira elas irão me compreender melhor.. 

Entrevistada B diz: 

alem de quer, muita irão se identificar com minha opinião 

Entrevistador diz: 

é esse fator que você leva em consideração na hora de entrar em um 

fórum on-line, se irá haver lá pessoas que compartilham de seus 

interesses? 

Entrevistada B diz: 

Sim. 

 

 

Analisando o funcionamento das ferramentas on-line de discussões por texto, é 

reforçada essa percepção. 

As tecnologias de chat, ferramentas que agregam um imenso número de pessoas 

para discussão, trazem a segmentação temática desde seu início. Uma segmentação que 
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funciona de forma a identificar os dados do universo comum entre os usuários, 

associando-os por interesses compartilhados. 

Nos primórdios das redes de computadores predecessoras da internet, essas já 

trabalhavam a segmentação de modo a possibilitar o agrupamento de pessoas pela 

interseção de interesses em comum, como nas conversas por texto realizadas por 

usuários da rede BBS
47

, segmentadas em canais de temas distintos. Após o advento da 

internet, surgiram redes próprias para troca de mensagens síncronas de texto, além de 

compartilhamento de arquivos, como o sistema IRC 
48

, acessado por milhares de 

usuários ao redor do planeta através do software mIRC 
49

 e seus mods/scripts 
50

. Nessas 

redes, além de canais temáticos, que abrangem temas desde música, cinema, jogos 

eletrônicos, sexo, até mesmo eventos e vida cotidiana de cidades, estados e países, 

haviam também servidores dedicados a suportar uma série de canais de temas, embora 

diferentes, correlatos: como um servidor de canais de estilos musicais diversos ou 

diferentes gêneros de cinema, jogos eletrônicos e cultura geek 
51

. Posteriormente, a web
 

52
 incorporou o bate papo por texto, também considerando os interesses próprios de 

cada usuário como critério agregador, através de salas de chats de temas distintos e 

específicos acessíveis pelos sites de grandes portais como UOL e ZAP, esse 

posteriormente adquirido pelo portal Terra. 

Mesmo em ferramentas nas quais o usuário está restrito apenas ao acesso a 

conteúdos, o pertencimento acaba funcionando como característica de estímulo para a 

preferência a certas produções em detrimento de outras. Como exemplo disso, podemos 

citar a prática dos usuários de baixarem podcasts que, além de relacionados a temas que 

lhes interessem, sejam produzidos por participantes que possuam opiniões com as quais 

possam identificar-se. 

 

 

Entrevistador diz: 

                                                 
47

 Inaugurada em 1978, é uma rede de computadores anterior à internet. Fazia uso de redes 

telefônicas para conectar usuários e contava, dentre outros, com sistemas de chat e fóruns. 
48

 Sigla para Internet Relay Chat. É um ambiente que permite a troca de mensagens escritas 

online entre usuários da Internet. 
49

 Cliente IRC. Em outras palavras, programa de computador usado para acessar os servidores 

IRC. 
50

 Versões modificadas pelos usuários, acrescentando ao programa novas funcionalidades. 
51

 Termo que designa aficionados por tecnologia. 
52

 Muitas vezes confundida com a internet em si, a web diz respeito apenas à interface gráfica de 

páginas on-line acessadas, em geral, por programas navegadores. Sistemas de e-mail, IRC ou de 

compartilhamento de arquivos não fazem parte da web. 
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no podcast, você prefere o formato com um participante ou com 

vários participantes? Por que? 

Entrevistada B diz: 

Com vários participantes.. 

Entrevistada B diz: 

iPorque eles debatem entre eles mesmo, e cada um de uma certa 

maneira tem uma opiinião diferente, visoes diferentes..então dar pra 

ver a visão diferente de cada um, e assim identificar o que parece mais 

com a sua.. 

Entrevistada B diz: 

no caso a minha 

Entrevistador diz: 

ah, legal 

Entrevistador diz: 

então pra você é importante que cada um deixe claro sua opinião, 

suas parcialidades 

Entrevistador diz: 

e vocÊ normalmente se identifica com aqueles que tÊm opiniões mais 

ou menos semelhantes ás suas? 

Entrevistador diz: 

seria isso? 

Entrevistada B diz: 

sim e não 

Entrevistador diz: 

hum 

Entrevistada B diz: 

eu ainda não tenho uma opinião formada certa e fixa
53

  como eu tenho 

sobre outros assuntos, mas sempre tem um q eu me identifico mais. 

 

 

Atualmente, temos as redes sociais, como o Orkut, fortemente marcadas pela 

segmentação temática em seu uso. Nessas ferramentas os usuários expressam sua 

identidade através da escolha de comunidades específicas. Uma expressão de identidade 

que, no entanto, não denota, de modo algum, o comprometimento da privacidade dos 

sujeitos. Pela maleabilidade da tecnologia, é possível aos sujeitos publicarem apenas 

aquilo que achem cabível, contextualizando a noção de privacidade à sua realidade 

pessoal. 

 

 

Entrevistador diz: 

Você sente-se confortável em anexar a seu perfil em ambiente on-line 

informações relacionadas à seus interesses pessoais, seus valores, 

seus direcionamentos políticos, religiosos, etc? 

Entrevistador diz: 

ou você acha isso algo que compromete sua privacidade? 

                                                 
53

 A entrevistada refere-se a opinião sobre questões de tecnologia da informática – hardware, 

software, empresas do ramo e afins -, comumente abordadas no podcast do guanabara.info. 
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Entrevistada D diz: 

acredito que nao 

Entrevistada D diz: 

porque depende do que eu vou colocar la 

Entrevistada D diz: 

por exemplo o orkut 

Entrevistada D diz: 

la tem varias informações para serem preenchidas 

Entrevistada D diz: 

mas nao necessariamente que eu tenha que colocar todas la 

Entrevistada D diz: 

so as que eu axo que nao me comprometa em nada 

 

 

Nas comunidades do Orkut, os usuários debatem em um sistema de fórum on-

line temas os mais diversos e específicos. Além disso, na página principal de cada perfil 

estão anexadas as comunidades assinadas pelo usuário, de forma a desvelar suas 

parcialidades, seus interesses, tornando possível, aberto e ampliado o exercício de sua 

identidade pelo meio on-line, possibilitando a descoberta de dados do universo comum 

com outros usuários. Criando, dessa maneira, um cenário propício ao desenvolvimento 

do pertencimento e suas possíveis posteriores benesses educativas.  

Nesse viés, os sistemas de blogs também apresentam um forte potencial 

agregador por trabalharem a expressão de identidade dos sujeitos.  

Nessa ferramenta específica, no entanto, o funcionamento dos potenciais 

agregadores se dá de maneira ligeiramente diferente. Ao contrário de fóruns dentro e 

fora de redes sociais, que possuem uma estrutura mais horizontal - na qual todas as 

postagens possuem destaque semelhante -, o blog possui uma estrutura com uma maior 

tendência à verticalização. Embora não possa ser considerada uma ferramenta para a 

qual aos que acessam seja reservada uma posição passiva devido a uma falta de 

possibilidades de voz ativa por parte dos usuários, como no caso de ouvintes do rádio e 

telespectadores de TV - meios monologais - o blog ainda apresenta uma situação de 

hierarquização relativa pelo fato de, pela elaboração estrutural dos sistemas de blogs, 
54

 

haver um notável maior destaque do conteúdo postado pelo produtor ou produtores do 

blog em detrimentos do que será escrito posteriormente pelos usuários na forma de 

comentários. Enquanto os posts 
55

 do blogueiro 
56

 possuem destaques na arquitetura da 

                                                 
54

 Blogs geralmente são feitos utilizando-se templates (páginas pré-formatadas onde é necessária 

apenas a inserção das informações) disponibilizados e armazenados por sites de blogs diversos como o 

blogger (www.blogger.com), blogspot (www.blogspot.com) ou “criar blog” (www.criarblog.com). 
55

 Postagens. 
56

  Neologismo referente àqueles que produzem blogs. 
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informação
57

 da página, figurando no ponto central com fontes maiores e imagens, os 

comentários são aglomerados de forma uniforme, em fontes menores e sem nenhum 

tipo de recurso mais elaborado de formatação. 

Características essas que não impedem a formação de grupos, a aproximação de 

sujeitos pela identificação de temas de interesse em comum. Trabalhando assuntos 

próprios os mais diversos, como o universo feminino no “monalisa de pijamas” 
58

, 

educação financeira no “dinheirama”
59

 e poesia no “poesia herética” 
60

, dentre inúmeros 

outros, acabam por agregar tanto através de sistemas de links, reunindo blogs de 

assuntos relacionados, quanto pela troca de mensagens no espaço de comentários, 

servindo como ponto de encontro entre produtores e usuários. Além disso, novos blogs 

são criados constantemente por sujeitos estimulados pela leitura prévia de outras 

produções como essas, mantendo também uma relação entre blogs diversos em que, por 

várias vezes, há referências entre eles, mesmo trocas de mensagens na forma de 

postagens relacionadas entre dois ou mais blogs. A noção da estruturação de um blog 

como uma produção relacionada e em constante contato com outros é representada na 

expressão “blogosfera” 
61

, usada para designar o cenário dos blogs na internet. Um 

universo em que as atividades de leitura e escrita acabam por intercalar-se em um 

movimento de múltiplas vias perfeitamente adequado à educação da construção 

conjunta do conhecimento, suplantando a noção equivocada da educação como um 

processo no qual o professor ensina monopolizando a fala e os alunos aprendem apenas 

pela escuta. Desse cenário propiciado pelas possibilidades de escrita e leitura acaba por 

se formar uma situação educativa potencialmente rica, na qual usuários alternam-se nos 

papéis de produtores e leitores, ouvintes e falantes. 

 

4.1.1 Formas de expressão de identidade pelo ambiente on-line 

 

É importante observarmos como a expressão da identidade pode ocorrer de 

formas múltiplas pelo ambiente on-line.  

                                                 
57

  O conceito diz respeito ao modo particular de organização de informações em meios 

considerando as relações de hierarquia entre as informações presentes mediante à formatação do layout e 

estrutura de cada página. Para mais informações sobre o tema; NIELSEN, Jakob. Projetando websites. 

Rio de Janeiro: Editora Campus, 2000. 
58

 C.f.: www.monalisadepijamas.virgula.uol.com.br/ 
59

 C.f.: www.dinheirama.com/ 
60

 C.f.: www.poeticaheretica.blogspot.com/ 
61

 C.f.: pt.wikipedia.org/wiki/Blogosfera 
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Referimo-nos a expressão de identidade não na forma da simples nominação dos 

sujeitos - relato de seus dados pessoais como nome e naturalidade - mas da expressão de 

seus valores próprios, suas parcialidades, suas predileções, peculiaridades pessoais e das 

suas experiências de vida, enfim, os fatores que designam sua personalidade, quem cada 

sujeito é. Em linhas gerais, a expressão pode dá-se de duas maneiras: de forma direta e 

indireta. 

Levando isso em consideração, podemos afirmar que a expressão de identidade 

se dá de forma direta quando ocorre de modo claro e denotativo, em que o sujeito 

afirma seu interesse por determinado tema ou relata compartilhar de um específico valor 

cultural, social, religioso ou outros. Como exemplo de forma direta de expressão de 

identidade podemos citar a escolha dos usuários por determinadas comunidades no 

Orkut, ou sua assinatura de um determinado fórum, utilizado para reunir pessoas na 

discussão de um tema específico. 

A expressão indireta de identidade dá-se através das formas de elaboração das 

produções do sujeito, do discurso, das parcialidades presentes em seus escritos, suas 

falas, suas manifestações em áudio ou vídeo, palavra ou imagem. Uma expressão que 

apenas pode se dá em um contexto de trabalho pautado pela liberdade de ação aos 

sujeitos. Nesse contexto livre, a expressão de identidade dos sujeitos ocorre de forma 

indireta em suas produções, como acontece em seus usos da internet, por diversas vezes 

utilizadas por seus usuários para esse fim expressivo. 

 

 

Entrevistador diz: 

você já publicou ou postou alguma produção sua na internet? 

(...) 

Entrevistada B diz: 

Depende 

Entrevistada B diz: 

Qual tipo de produção.. 

Entrevistada B diz: 

? 

Entrevistador diz: 

qualquer coisa, texto, video, imagem... 

Entrevistada B diz: 

Sim.. 

Entrevistador diz: 

o quê? 

Entrevistada B diz: 

Vídeo.. 

Entrevistada B diz: 

Imagem.. 
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Entrevistada B diz: 

e texto 

 

 

No ambiente escolar, tema deste estudo, essa liberdade de ação é traduzida na 

consideração dos alunos enquanto sujeitos pensantes e donos de identidades 

particulares, complexos por serem seres semelhantes e distintos simultaneamente: iguais 

pelos traços comuns a reforçar o pertencimento entre os estreitos, diferentes por 

possuírem cada um uma singularidade ímpar, a ponto de não existirem, dentre esta 

imensa espécie, sequer dois indivíduos simetricamente iguais. Uma liberdade a ser 

exercida na forma da cessão de direito desses escolherem seus temas de trabalho e, em 

etapas de uso do currículo escolar, pelo recebimento de possibilidades de 

contextualização do conteúdo às suas vidas próprias, problematizando o generalismo 

das disciplinas, adequando a aplicação dos temas da grade escolar às suas experiências 

individuais a marcar a singularidade de suas identidades. 

No exercício da identidade de forma direta, pela tomada de posição, assumindo 

deliberadamente e diretamente seus gostos pessoais, orientações políticas, religiosas e 

culturais, os sujeitos acabam praticando o saudável exercício educativo de serem si. É a 

manifestação que ocorre, como já relatado, na escolha de comunidades na rede social 

Orkut. Nessas escolhas, os sujeitos exercem de forma direta sua identidade, revelando 

aos demais usuários parte de quem são, ou mesmo quem gostariam de ser. 

Admitindo a indissociável possibilidade de fraude em qualquer relação entre 

sujeitos, é sempre passível de ocorrência a escolha por comunidades que não 

correspondam ao perfil real do sujeito, mas são selecionadas por seu valor agregado. 

Casos dessa ocorrência ocorrem quando, por exemplo, alguém que nunca leu um livro 

do filósofo, tampouco conhece seu trabalho, assina uma comunidade no Orkut como a 

“Nietzsche Brasil” 
62

, de forma a projetar uma imagem de erudição e intelectualidade. 

Escolha que, mesmo que fraudulenta, ainda acaba por revelar o perfil do sujeito na 

medida em que acaba refletindo suas aspirações, sua visão de mundo na forma do tipo 

de pessoa que valoriza, quem desejaria ser, como gostaria de ser visto. Nesse contexto, a 

fraude, embora indesejável eticamente, não deixa de ser um exercício de identidade. 

Pela possibilidade de escolha por opções que relatem diretamente os valores dos 

sujeitos é praticado o exercício da identidade, etapa inicial ao potencial cruzamento de 
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 C.f.: www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=124807 
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dados do universo comum entre os sujeitos, configurando, nesse sentido, a relevância da 

anexação de tal possibilidade em projetos educativos em ambiente on-line. 

Um exercício da identidade, a revelar as peculiaridades dos sujeitos, que pode 

ser praticado também de forma indireta, através do trabalho realizado e de sua forma de 

condução. Algo que pode ser alcançado pela liberdade de ação concedida aos sujeitos 

através da consideração de seu contexto na produção das atividades escolares em uma 

construção crítica de sua prática. Criando, dessa maneira, um cenário fértil de estímulo 

ao trabalho por parte dos sujeitos, ao desenvolvimento do pertencimento, mesmo à 

reflexão necessária ao auto-conhecimento e a percepção de si no mundo, um dos motes 

principais do modelo de educação defendido por este estudo.   

Nesse âmbito do exercício indireto da identidade, ele se dá, em termos práticos, 

na escolha dos temas das produções e atividades por parte dos estudantes, nos 

pensamentos propostos associados às individualidades dos sujeitos, na liberdade de falar 

de si, na consideração e problematização da vida própria de cada um, na valorização 

produtora do crescimento da estima e conseqüente auto-percepção valorosa por parte de 

cada sujeito. Um exercício da identidade a partir do qual essa segue impregnada em 

cada uma das produções dos sujeitos em suas atividades educativas, em cada palavra de 

seus textos, em cada som de seus trabalhos em áudio, em cada pixel 
63

 de suas 

composições em imagem e vídeo. 

 

4.1.2 Referências teóricas e práticas da construção do entendimento da 

expressão da identidade e desenvolvimento do pertencimento como 

fatores positivos aos avanços educativos 

 

Como comprovação prática dos progressos advindos do exercício da identidade 

na educação podemos citar a experiência da aplicação do método de alfabetização de 

jovens e adultos de Paulo Freire. Em sua notória prática em Angicos, pequena cidade do 

interior do estado do Rio Grande do Norte, Freire conseguiu com seu método alfabetizar 

jovens e adultos sem letramento com uma carga horária consideravelmente menor que 

os métodos então tradicionais. Com apenas quarenta horas, o professor comprovou a 

validade de muitas de suas concepções teóricas - assumidas por este estudo - como a 
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 Menor unidade a formar uma imagem. 
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importância da contextualização nas práticas educativas, do exercício da identidade e do 

pertencimento, ao avanço educacional. 

Tais feitos foram possíveis pela aplicação de um método que considera os 

alunos, mais que simples objetos, Sujeitos. Um método fundamentado no respeito, na 

valorização da identidade e na ação problematizada. 

Enquanto as práticas tradicionais trabalham a adequação, o método de Freire 

optou pela educação. De fato, em uma educação crítica, adequação e educação são 

termos em constante oposição. Embora configure um aparente contra-senso ao 

pensamento tradicional da educação - vista por muitos como uma prática que objetiva 

ensinar o sujeito a viver, transmitir regras da ciência e da sociedade - o antagonismo 

entre os termos citados é incontornável pela consideração dos objetivos da educação 

crítica. Inclinação demonstrada por Freinet em sua própria crítica aos dogmas escolares, 

representados no que designou como escolástica. Em relação ao autor, pode-se perceber 

que 

 

 

Não à toa, um dos termos que soam com mais negatividade em suas 

obras é “escolástica”, compreendido desde sua conotação de 

“verdade”, fundamentada em dogmas teológicos irrefutáveis, até 

enquanto postura do professor, entendido como um mestre 

doutrinador, porta-voz da verdade contida nos programas escolares. 

(Cavalcanti, 2002) 

 

 

Em seu método, Freire buscava - tais quais as ambições de Freinet - suplantar as 

práticas de seu tempo que trabalhavam o aluno como passivo receptor de “dogmas 

escolares” em práticas escolásticas. Através da captura do que designou de palavras 

geradoras - termos próprios do dia-a-dia dos sujeitos em alfabetização - são eleitas para 

o trabalho alfabetizador palavras já utilizadas corriqueiramente pelos alunos, parte de 

sua identidade enquanto cidadão de sua terra, de forma a despertar o interesse natural, 

predecessor do conhecimento. A identidade dos sujeitos é exercida constantemente 

através da proposição de temas relacionados à lida cotidiana de cada um para a 

produção de seus textos. Textos que, ainda, acabavam por abrir a possibilidade de 

desenvolvimento do pertencimento no ambiente de aprendizagem pelo constante 

estímulo à permuta desses entre os alunos. Isso porque a troca dos escritos entre os 

alfabetizandos era parte integrante do método Paulo Freire de alfabetização de jovens e 
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adultos. Nesse aspecto, tal qual em diversos outros, as práticas de Freire e Freinet 

apresentam um ponto de interseção. Da mesma forma que o professor brasileiro, Freinet 

trabalhava com seus alunos a troca de trabalhos, criando o trânsito de identidades - 

impregnadas na produção livre de cada sujeito - na sala de aula. 

 

 

Na pedagogia Freinet, as crianças trocam experiências através da 

socialização de seus trabalhos. (...) o aluno não só apresenta as suas 

produções, mas as discute com o grupo, do qual recebe sugestões que, 

se pertinentes, serão incorporadas ao seu trabalho. (Dantas, Souza, 

2007, p. 87-88) 

 

 

Pela descrição dos moldes gerais do funcionamento da atividade de troca de 

produções na pedagogia Freinet é possível perceber o caráter intrinsecamente inter-

relacional das categorias apresentadas ao longo deste estudo - formadoras do modelo a 

ser proposto. Considerando a descrição de Dantas e Souza, emerge de forma clara a 

relação entre a expressão de identidade nas produções e a cooperação como fatores 

indissociáveis nas práticas de permuta de produções livres entre alunos. 

As autoras esclarecem, ainda, o caráter de trabalho das diferenças na atividade 

cooperativa. Em uma educação que entenda as particularidades de cada sujeito, a 

anexação da expressão da identidade própria de cada indivíduo ás práticas urge como 

incontornável exercício da natureza humana; formadora de seres que, por suas 

diferenças, preenchem demandas individuais coletivamente e crescem aprendendo sobre 

e com as diferenças. Uma natureza humana que coloca o exercício da identidade como 

prelúdio do pertencimento, da afetividade da solidariedade e da cooperação. “A 

cooperação é poder um dia sentir a alegria de aproveitar positivamente as diferenças 

entre os seres e sentir satisfação pela complementaridade que eles nos oferecem 

(DANTAS; SOUZA, 2007, p. 89)”. 

Assim como na prática de troca de produções na sala de aula da pedagogia 

Freinet, e na sua ampliação na forma da correspondência interescolar - permuta de 

produções entre alunos de instituições distintas -, no método Paulo Freire os alunos 

intercambiam suas produções, seus escritos entre si. Dessa maneira, com as expressões 

de identidade circulando entre os sujeitos, são criadas condições propícias à interseção 

de dados do universo comum de cada identidade, de cada sujeito. 
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Como detectou o Freinet, a ciência de que seu trabalho será lido por um colega, 

um de seus pares - e não apenas pelo professor, ser, na educação escolástica, impessoal, 

inacessível e desumanizado - acaba por criar um espontâneo sentimento de preocupação 

quanto a qualidade e ao conteúdo escolhido na produção. Sabendo que seus colegas irão 

ler, ver ou ouvir seu trabalho, os alunos tendem a demonstrar uma preocupação em 

escolher conteúdos pelos quais os demais estudantes poderão se interessar, produzindo-

os com esmero pela preocupação com a opinião do colega, criando um ambiente ainda 

mais propício ao desenvolvimento do pertencimento pela escolha, espontânea e natural, 

de temáticas que, comumente, serão de interesse não só de si, mas também do outro. 

 

 

A partir de agora, a criança já não escreve apenas o que lhe interessa a 

ela; escreve aquilo que, nos seus pensamentos, nas suas observações, 

nos seus sentimentos e nos seus atos é susceptível de interessar os seus 

camaradas e de vir a interessar os seus correspondentes. (Freinet, 1974 

p.21) 

 

 

Expressões em forma de produção que possuem um campo ainda mais diverso 

para exercício se associadas ás possibilidades da tecnologia educacional. Bem antes da 

da internet, Freinet já trabalhava com as tecnologias disponíveis em seu tempo de sala 

de aula - entre os anos 40 e 60 - com seus alunos, que faziam uso do texto e das artes 

para se expressarem - falarem - e receberem expressões - ouvirem - de colegas. Ao 

contrário do específico trabalho de Freire relatado anteriormente, a correspondência 

interescolar suplantava os limites da classe escolar e da instituição, chegando a outras 

cidades, mesmo escolas de outros países. Nunes (2002) detalha as formas de expressão 

utilizadas pelo professor francês com seus alunos. 

 

 

Os textos: representativos de narrações de partes de vida, de debates, 

de prosas, de poesias, de tomadas de posição, de interrogações e de 

reflexões do quotidiano. 

As criações artísticas: como pinturas, esculturas, fotografia, tapeçaria 

e música. 

Os álbuns: de pequenas reportagens ou estruturados a partir de temas 

de trabalho, que poderiam ser enriquecidos por públicos de outros 

locais. 

O espaços de diálogo: onde, de uma forma direta ou indirecta, se 

conduzem idéias, propósitos, ou seja, se organizam saberes para 

projectos comuns. (p.89 - 90) 
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Para Freinet, mais do que uma atividade prática, a correspondência interescolar 

deveria ser inserida em um contexto de reflexão teórica contida em um sistema de 

pensamento a considerar a educação como uma atividade de posicionamento e ação. 

Acreditando que todos são capazes, o professor francês aplicou em sua pedagogia do 

trabalho a valorização da ação enquanto iniciativa espontânea dos alunos, alicerce do 

“aprender a fazer fazendo”, máxima da pedagogia do trabalho freinetiana. 

A defesa da expressão da identidade - neste estudo relacionada ás atividades 

educacionais em ambiente on-line - é marcante na pedagogia Freinet. O texto livre, 

atividade periódica realizada pelos alunos, em que podem escrever sobre o que bem 

entenderem, cede toda a liberdade para que eles falem de si das mais diversas formas: 

dissertando sobre seu dia a dia, sua família, amigos, seus sonhos, sua poesia. Páginas 

em branco oferecidas para os sujeitos exercerem suas vivências próprias na forma de 

recortes transmutados em palavras ou outros traços de sua livre escolha. O texto livre dá 

vazão à uma relação íntima entre o pensamento e a expressão na fala escrita a 

acompanhar os estudantes ao longo de suas experiências educativas dentro e fora do 

contexto escolar. A quem lida com o conhecimento e sua expressão - instâncias típicas 

das práticas escolares - é perene e estreito o relacionamento entre sujeito e papel. 

 

 

Folha em branco 

 

Minha companheira a tantos anos se aproxima toda de branco para a 

celebração de nossa união. Juntos até que a morte nos separe. 

 

Alta, magra; definitivamente faz meu tipo. Sua beleza pálida me atrai. 

Sua versatilidade, ainda mais. Muda de tom, mudando sempre também 

em seus traços. Veste-se e despe-se com peculiar desembaraço. 

 

Confesso o que me deixa excitado: a passividade de seu papel que 

aceita quaisquer de meus caprichos. A submissão de quem se oferece 

deitada e levanta só se lhe levanto após ter feito dela tudo que quis. À 

minha mercê, faço melhor nela pela confiança que me passa, me 

permitindo arriscar por gozar da certeza de que sempre me oferecerá a 

possibilidade de apagar meus erros e excessos. 

 

Nela sou mais belo, sempre digo tudo certo. Enxergo-a mesmo cego. 

Se berro, polida, me ignora. Se lhe falo sem som, me escuta em 

quaisquer de suas horas. Me faz mais honesto por tudo que lhe 
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confesso. Se digo em grafia, me oferece, linda, seus ouvidos sempre 

abertos. (Freire, E.P.A., 2009b) 

 

 

O texto livre freinetiano surge como mais uma iniciativa pedagógica de embate 

as práticas escolásticas. A partir dele, Freinet subverte o sentido do tradicional exercício 

de redação. Em sua acepção comum, essa atividade é considerada mesmo como um 

texto livre pela educação escolástica. Afinal, ao contrário de questões fechadas 

objetivas, ou mesmo subjetivas, nela os alunos podem escrever livremente. Uma noção 

de liberdade superficial que, vista mais de perto, revela traços impregnados do 

dogmatismo da escolástica, tão criticada por Freinet. Na redação tradicional, em 

oposição ao texto livre da pedagogia Freinet, a identidade dos alunos enquanto 

indivíduos é ignorada, sendo impostos a esses temas que, supostamente segundo seus 

professores, são pertinentes aos alunos. A restrição de espaço ou a obrigação do 

preenchimento de um determinado número de parágrafos ou laudas, mesmo a limitação 

à forma de expressão escrita, são mais fatores a cercear a liberdade dos alunos e 

suprimir o exercício de sua identidade na prática tradicional da redação, contestada pelo 

educador francês. 

 

 

Se numa aula a redacção não serve senão para ser corrigida e 

classificada pelo professor, (...) este receberá sempre os <<deveres>> 

mas nunca terá <<obras>> susceptíveis de serem o testemunho de 

uma personalidade. (Freinet, 1974, p. 19-21) 

 

 

Assim, a prática do texto livre, vinculada ao jornal escolar - instrumento de 

veiculação da produção dos alunos como apoio ao próprio texto livre e à 

correspondência interescolar -, por sua natureza de liberdade de escolha por parte dos 

sujeitos, acaba por trabalhar a expressão de identidade desses. Utilizando do meio de 

expressão indireta de identidade - através de produções livres, portanto, impregnadas da 

personalidade de seus produtores - o texto livre, e seus resultados na vida escolar dos 

alunos, sublinham a importância efetiva da consideração da identidade dos sujeitos nas 

práticas escolares. Práticas produtivas que encontram nas possibilidades peculiares do 

ambiente on-line um cenário potencialmente rico de ações a marcar a expressão dos 

sujeitos em projetos educativos nesse contexto. 
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O respeito à autonomia, impregnada no pensamento freireano, é marcante 

também na pedagogia Freinet. A atividade periódica do já citado texto livre, por 

exemplo, não é obrigatória aos alunos, embora, por vezes, existam - como em toda 

elaboração teórica e prática - aplicações equivocadas da pedagogia Freinet. Nesses 

equívocos, são consideradas apenas as técnicas, e não a filosofia por trás dos escritos do 

autor. Resultado disso são aplicações falhas da pedagogia Freinet, criando situações 

contrárias ás sua intenções como, por exemplo, casos em que um professor impõe a 

produção do texto livre como obrigação periódica dos alunos, ameaçando-os, ainda, de 

punições na forma de decréscimo do conceito avaliativo em caso de descumprimento da 

norma. Na aplicação sensata, e de acordo com as intenções e elaborações originais de 

Freinet, mesmo a expressão na forma de relato de opinião, como no uso pelos alunos 

dos bilhetes de “eu critico”, “eu felicito” e “eu proponho” - postos em urnas e lidos por 

eles para expressarem e trabalharem a construção de sua opinião - também é 

espontânea, opcional a eles. Para o entendimento da inclinação filosófica, além da 

simples técnica, fundamental à fuga de uma indesejada aplicação equivocada do texto 

livre, como relatada, podemos nos referir à explicação de Nunes (2002) acerca da 

essência educativa do texto livre de Freinet. 

 

 

(O texto livre) Não poderá ser simplesmente entendido como um 

simples objecto independente e isolado na sua essência, ou seja, como 

um mero processo de construção de uma língua escrita. Deverá, por 

isso, também assumir uma dimensão e um sentido político, um estado 

social e econômico, uma forma concreta das singularidades de vida 

de cada aluno, oriundas das mais diversas matrizes individuais e 

colectivas que lhe dão sentido. 

O seu uso permite que cada aluno tenha a liberdade de escrever sobre 

o que entender (...). (p. 88, grifo nosso) 

 

 

Embora tenham trabalhado com estudantes de idades distintas - Freinet com 

crianças e Freire, no contexto que citamos, com jovens e adultos - nenhuma das idéias e 

práticas dos autores relacionadas a expressão e consideração da identidade dos sujeitos 

na educação pode ser considerada como exclusiva de uma determinada faixa etária. Em 

ambos os casos, os autores trabalham quesitos que não se restringem, de modo algum, a 

determinado grupo - etário, econômico ou cultural - mas aplicam-se ao sujeito humano, 

tido por ambos como figura central da educação. O próprio Freinet, já em sua primeira 
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invariante pedagógica 
64

, defende o equívoco em separar criança e adulto como seres 

distintos. 

 

 

INVARIANTE N⁰ 1: 

 

A criança é da mesma natureza que o adulto. 

É como uma árvore que ainda não tenha terminado o seu crescimento, 

mas que se nutre, cresce e defende exactamente como a árvore adulta. 

A criança nutre-se, sente, sofre, procura e defende-se exactamente 

como vós, somente a ritmos diferentes que provêm de sua debilidade 

orgânica, da sua ignorância, da sua inexperiência, e também do seu 

incomensurável potencial de vida (...). 

A criança actua e reage em consequência, e vive, exactamente, 

segundo os mesmos princípios que vós. Entre vós e ela não há 

qualquer diferença de natureza, mas somente uma diferença de grau. 

(Freinet, 1978, p. 167) 

 

 

O cruzamento entre as idéias de Freire e Freinet marca uma série de temas 

relacionados à educação por ambos comungarem de um alicerce de valores em comum 

como o respeito aos homens em educação enquanto sujeitos, considerados figuras 

centrais da educação, a politização das práticas educativas, o estímulo à postura ativa e 

crítica, a consideração das individualidades e o entendimento da educação construída na 

relação entre os homens. Dessa maneira, é natural que, quaisquer as construções 

específicas de ambos, essas sempre acabarão se inter-relacionando por compartilharem 

de uma alicerce comum. Sobre esses pontos semelhantes a unir os pensamentos de 

Freire e Freinet, Fleuri (2002) relata: 

 

 

(...) é possível identificar nas propostas desses educadores alguns 

pontos em comum. O modo de ambos conceberem a educação revela a 

consciência da impossibilidade da neutralidade da educação, a recusa 

de manipulação do homem e a crença na importância da ação 

pedagógica, apesar de todos seus condicionamentos, no processo de 

libertação humana e de transformação social. (p. 12) 

 

 

                                                 
64

 Série de princípios que Freinet considerava invariáveis, ou seja, independente do local ou 

período histórico, deveriam sempre ser levados em conta na prática educacional. 
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O próprio Paulo Freire apontou as similaridades de seus pensamentos com os de 

Freinet. Sobre isso, em pronunciamento na conferência I Seminário do Movimento da 

Escola Moderna no Nordeste, em Olinda, no ano de 1990, ele declarou: 

 

 

Os sonhos de Freinet são também os meus sonhos: a luta, o 

engajamento permanente pela criação de uma escola séria, de uma 

escola que sendo séria na tivesse medo de ser feliz. Isto está em toda 

obra de Freinet. (APUD Morais, 1997). 

 

 

Na temática específica tratado por este capítulo, as idéias dos autores também se 

encontram. No que se refere ao uso e respeito da identidade dos sujeitos nas atividades 

educativas, as linhas de pensamento de Freire e Freinet se cruzam por seguirem um 

caminho coerente na direção de uma educação baseada no respeito à identidade como 

modo de despertar a disposição à ação, fator fundamental à educação e, no contexto do 

ambiente on-line, razão principal que procuramos esclarecer neste estudo. Estudo em 

que nos indagamos: como criar um cenário propício ao desenvolvimento do interesse, 

da ação espontânea - sem a qual não há educação - em projetos educativos em ambiente 

on-line? Pelas observações e conjecturas realizadas no alicerce dos pensamentos de 

Freire e Freinet, a resposta, ainda que complexa, sem dúvidas passa, dentre outras, pela 

possibilidade de expressão e consideração da identidade como mote ao desenvolvimento 

do pertencimento entre os sujeitos. 

Uma demonstração disso vem da constatação de que o clima de estímulo do interesse, a 

“atmosfera laboriosa”
65

 descrita por Freinet, da disposição ao trabalho nascida da 

consideração das identidades dos sujeitos, pode ser sentida também na observação do 

uso espontâneo dos sujeitos de iniciativas educativas que, igualmente, considerem suas 

identidades, como comprovado no relato de um usuário do guanabra.info.  

 

 

Entrevistador diz: 

                                                 
65

 “Um dos deveres do professor, segundo Freinet, é criar uma atmosfera laboriosa na escola, de 

modo a estimular as crianças a fazer experiências, procurar respostas para suas necessidades e 

inquietações, ajudando e sendo ajudadas por seus colegas e buscando no professor alguém que organize o 

trabalho.” Célestin Freinet - O mestre do trabalho e do bom senso. Revista Nova Escola, outubro de 

2008. Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/historia/pratica-pedagogica/mestre-trabalho-bom-

senso-423309.shtml>. Acesso em: 28 de dezembro de 2009. 
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Você participou das atividades propostas nos episódios 49 e 54 - 

Verdade ou Mentira? São aqueles onde foi proposto um jogo onde 

eram apresentadas notícias falsas e verdadeiras para que os ouvintes 

pesquisassem para descobrir quais eram as verídicas e quais eram 

invenções. Por quê? 

Entrevistada D diz: 

haushaua 

Entrevistada D diz: 

ahh sim 

 

(...) 

 

Entrevistador diz: 

mas o que vocÊ acha legal nesses tipos de episódio? não dá trabalho 

fazer as pesquisas, ainda mais que nem nota você vai receber pra ter 

aquele trabalho todo? 

Entrevistada D diz: 

haushausa 

Entrevistada D diz: 

ah mas se for algo interessante 

Entrevistada D diz: 

eu acredito que nao importe o valor ou o reconhecimento 

Entrevistada D diz: 

vai ser algo que eu vou ta atraz de saber .. algo que me interesse 

Entrevistada D diz: 

xato seria se o assunto nao me interessase 

Entrevistada D diz: 

ai sim eu iria reclamar ' 

Entrevistador diz: 

então você não se importa de trabalhar, mas de fazer coisas chatas? 

Entrevistador diz: 

dêem elas trabalho ou não... 

Entrevistada D diz: 

haushaua 

Entrevistada D diz: 

isso 

Entrevistada D diz: 

se for algo interessante vale o esforço 

Entrevistada D diz: 

algo que eu sei que depois de pesquisado 

Entrevistada D diz: 

eu tenha certeza que vou aprender 

 

 

Diante desse depoimento, mas uma vez indagamos: como trabalhar à educação 

contextualizada às individualidades - da qual fazem parte os assuntos que são do 

interesse particular de cada indivíduo - sem a possibilidade de expressão de identidade 

aos sujeitos? 

Podemos afirmar que os avanços alcançados por Freire em seu método de 

alfabetização de jovens e adultos e por Freinet em sua pedagogia do trabalho não foram 
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ao acaso, tampouco fruto de teorias complicadas e meticulosas. Os avanços conseguidos 

por ambos ilustram a relevância das contribuições propostas neste estudo. Proposições 

que nascem da simples consideração dos aspectos humanos como hegemônicos no 

processo educativo. O que propomos, seguidamente ao longo deste estudo, nada mais é 

que a remoção da técnica/objetos como eixo principal em favor da inserção dos sujeitos 

como figuras centrais da educação. Proposições associadas ao delineamento específico 

deste estudo: a busca da criação de condições para o espontâneo uso ativo por parte dos 

sujeitos de projetos educacionais em ambiente on-line. 

Assim, concluímos que a inserção da confecção e permuta de produções 

relacionadas ao contexto próprio dos sujeitos, como forma de expressão de sua 

identidade, é de recomendável assimilação por projetos educativos em ambiente online 

por configurar-se como etapa geradora de condições propícias ao desenvolvimento do 

pertencimento - promotor de avanços educativos - a partir da intercessão de dados do 

universo comum entre os estudantes. 

 

4.1.3 O pertencimento como promotor da ação educativa 

 

 

Entrevistador diz: 

qual a razão que faz você escolher determinado forum? 

Entrevistado A diz: 

Os temas discutidos e as pessoas que os discutem. 

 

 

Para almejar a promoção do encontro entre sujeitos em fóruns on-line não basta 

simplesmente disponibilizá-los enquanto ferramenta técnica. A aproximação deles deve 

partir da percepção do pertencimento enquanto fator de busca entre si. Se esse não for 

trabalhado, se o sistema não promover nenhuma forma de identificação dos usuários a 

partir do exercício de sua identidade na forma da explicitação de temas que são do 

interesse particular de cada um, poucas são as chances do desenvolvimento do fórum 

em um ponto de encontro entre os alunos. Ainda, não sendo assim, trabalharemos com 

uma educação realmente “a distância”, distorcida por ir contra o principal objetivo 

educacional: a derrocada da distância pela aproximação entre os sujeitos. Se educar-se é 

ir ao encontro do outro, é aproximar-se ao máximo do maior número de pessoas, seja na 
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riqueza do diálogo, seja no acesso ao seu pensamento inserido no que foi produzido por 

eles, é impensável uma educação marcada pela distância entre seus participantes. A 

designação de “educação a distância”, diante de uma reflexão a pôr os sujeitos como 

centrais na educação, mostra-se descabida à educação nesse viés - sendo essa um 

constante processo de aproximação. Nesse movimento de busca pelo estreitamento, o 

pertencimento pode atuar como um poderoso motor a impulsionar os encontros entre os 

sujeitos e seus posteriores potenciais educativos. 

As observações realizadas neste estudo, bem como os depoimentos dos sujeitos 

entrevistados na coleta de dados, demonstram que no momento em que é dada aos 

sujeitos a possibilidade de, pela estrutura disponível, serem mais que seres amorfos, 

uniformizados, ela é recebida e utilizada largamente. Um fato observável na utilização 

da rede social Orkut, onde os usuários, em geral, acabam por participar de um grande 

número de comunidades que, anexadas em seu perfil pessoal no site, acabam 

desvelando muitos de seus valores, orientações, parcialidades, em suma, acaba por 

revelar quem são. 

 

 

Entrevistador diz: 

Você sente-se confortável e inclinado a anexar a seu perfil em 

ambiente on-line informações relacionadas à seus interesses pessoais, 

seus valores, seus direcionamentos políticos, religiosos, etc? Como 

ocorre nas escolhas por determinadas comunidades por parte de 

usuários do Orkut? Ou considera algo que comprometa sua 

privacidade, sendo, portanto, indesejável? 

Entrevistado D diz: 

 me sinto confortável sim, eu não tenho medo da web, eu a construo 

então seria muita tolice é até uma forma de deixar mais claro que 

participo dela e que tenho serviços para oferecer. 

 

 

A importância da afirmação da identidade como modo de estímulo aos encontros 

é tamanha que sujeitos identificáveis apenas por suas características culturais próprias, 

mesmo que não nomináveis, ainda tendem a uma significativa busca ao encontro pela 

mais ampla facilidade de identificação de dados do universo comum, mote principal à 

abertura de encontros, de potenciais educativos. Nesse quesito, podem-se encontrar 

situações em que há uma busca maior por sujeitos não nominados, mas identificados 

por seus valores em fóruns específicos, do que por sujeitos nominados que se conhece 

no dia a dia, porém sobre o qual pouco se sabe de seus valores e parcialidades. Não à 



91 

 

toa, fóruns on-line de temas os mais específicos funcionam como agregadores de 

sujeitos, sejam nomináveis ou utilizando-se de anonimato na forma de nicknames
66

. Um 

fenômeno em que a falta de nominação formal não impede os encontros, o 

desenvolvimento educativo, a cooperação, a aproximação através de constantes debates 

entre seus usuários.  

 

 

Entrevistador diz: 

Então, você acha que o fato de alguém postar algo de forma anônima, 

seja pelo fato de você não conhecer a pessoa e ela esteja usando um 

nick 
67

, ou por alguma outra razão, você acha que isso não 

desqualifica a opinião dela, porque o que você vai levar em conta é a 

opinião em si. Seja ela nominal ou seja ela anônima, o que vai 

qualificar ela é a sua própria análise da opinião em si, e não quem a 

elaborou. Seria isso? 

Entrevistada E diz:  

Exatamente. O que vale é a opinião, o conteúdo daquele assunto que 

está sendo colocado para mim, independente de quem escreveu. O que 

vale é o que eu escrevo para que as pessoas acompanhem. Então, o 

que ela está achando para mim é o que importa, independente se é um 

nick, se é um fake 
68

, se é o meu colega de trabalho ou alguém da 

família. Então, o que importa é a opinião da pessoa, independente de 

quem seja. 

 

 

Se considerarmos a importância dos encontros entre os alunos como uma etapa 

adicional, e não menos importante que o contato com o professor-conteúdo, não há 

como desconsiderar, dentro das possibilidades de cada projeto educativo em ambiente 

on-line, a inserção de funções técnicas que permitam aos sujeitos explicitar 

publicamente sua identidade própria. Uma explicitação fundamental por, como já 

relatado, ser o ponto de partida a descoberta da interseção de dados do universo comum 

entre os sujeitos, fator a construir o pertencimento, fundamental ao encontro entre os 

sujeitos, também à educação. O modelo utilizado no Orkut, em que os usuários se 

agregam a partir de comunidades de temas específicos, revela, na vida prática, a força 

de estímulo ao encontro desse modo. Uma escolha de temas por parte dos usuários que 

acaba por reforçar a sensação de pertencimento, aproximando os sujeitos que partilham 

                                                 
66

 Apelidos ou pseudônimos. 
67

 Abreviação de “Nickname”, termo que refere-se a apelido ou pseudônimo. 
68

 Situação onde uma pessoa usa em uma ferramenta on-line uma identidade que não lhe 

pertence. Seu uso pode relacionar-se tanto à intenção de ludibriar alguém através da tentativa de passar-se 

por um terceiro quanto a fazer uso do anonimato de uma forma criativa ou jocosa, usando nomes e 

imagens de celebridades que já morreram, figuras sociais pitorescas, ou mesmo objetos.  
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de interesses, dados em comum, pela descoberta de similaridades relacionadas a 

preferências culturais, um apreço em comum por determinado filme, livro, autor, 

músico, desenhista e afins. Movimento de aproximação, pelo on-line, que pode acabar 

mesmo no estabelecimento de relações face a face. 

 

 

Entrevistado B diz: 

Eu estava ouvindo as rapidinhas
69

 do cast
70

, quando ouço alguém da 

minha cidade. Não conhecia quem era. 

Algum tempo depois, levei meu computador para o conserto. Quando 

cheguei à oficina, descubro que o irmão do técnico era a pessoa do 

cast. Depois de algum tempo, comecei a conversar na internet com 

ele, até o dia em que nós ganhamos ingressos para o EDTED
71

, em 

PoA, então fomos juntos. Hoje, temos um projeto de site, graças ao 

Guanabara.info 

Entrevistado B diz: 

Descobri alguém com os mesmos interesses que eu, na minha cidade, 

(algo muito difícil). 

 

 

 

Portanto, se consideramos a completude de um projeto educativo relacionada 

também ao encontro ativo dos alunos entre si, é de fundamental importância a 

implementação de funções técnicas que permitam e estimulem a explicitação no sistema 

da identidade própria, de modo elaborado, de cada sujeito em projetos educativos em 

ambiente on-line.  

Concluímos, assim, como positiva à ampliação dos potenciais de participação e 

tomada de postura ativa dos sujeitos a inserção de funções técnicas que permitam e 

estimulem a explicitação da identidade própria de cada sujeito. Possibilidades 

diretamente relacionadas ao uso ativo de sistemas on-line por parte dos sujeitos pela 

potencial interseção de dados do universo comum entre eles - apenas possível através da 

explicitação dos valores e identidades próprias - tendo no pertencimento potencial 

conseqüência da explicitação de identidade pelo sistema on-line. Pertencimento que 

sublinha sua importância a partir dos indícios apresentados que apontam sua grande 

eficácia em favor da ação educativa espontânea em detrimento da coação institucional 

tradicional, que nada tem a enriquecer os processos educativos. Concluindo-se, assim, a 
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 Seção do podcast guanabara.info onde é anunciada uma relação de ouvintes que mandaram 

mensagens. 
70

 Podcast. 
71

 Evento relacionado a área de informática. 
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necessidade da inserção da expressão de identidade e do desenvolvimento do 

pertencimento como categorias a serem anexadas no modelo construído neste estudo. 

4.2 Consideração da voz dos Sujeitos 

 

A consideração da voz dos sujeitos faz parte de um conjunto de práticas a tornar 

potencialmente mais interessante ao aluno qualquer projeto educativo em ambiente on-

line. Constatação trazida do trabalho de Célestin Freinet, marcado pela constante 

consideração da voz dos sujeitos nas práticas escolares. 

Considerando a opinião dos sujeitos na escolha de seus trabalhos, na forma de 

expressão utilizando o texto livre, bem como na abertura à inserção das individualidades 

de cada aluno em sua vida escolar, a pedagogia Freinet lida com as vozes dos sujeitos 

nos âmbitos individuais e coletivos. 

Através de bilhetes, os alunos são estimulados a escrever, individualmente, suas 

opiniões na forma de “eu proponho”, “eu critico” e “eu felicito”. Através disso, é dada 

aos estudantes a liberdade de opinião e o fundamental exercício de suas 

individualidades. Opinião que, inserida em um contexto democrático escolar, irá ser 

posta em perspectiva com as demais, através de discussões relacionadas à questões 

importantes do dia a dia da escola. Por meio de assembléias periódicas, os alunos 

trabalham, desde cedo, a relativização de suas opiniões às demais, em um 

imprescindível exercício de democracia e cidadania. Exercício a ampliar as atividades 

escolares de meras transmissoras de informações a práticas de formação para a vida, 

através da autoconstrução de sujeitos inseridos em uma atividade escolar dinâmica, 

coletiva, respeitosa, libertária e, por conseqüência, mais interessante. Uma ampliação de 

interesse nascida do estabelecimento de um ciclo virtuoso de inserções das categorias 

aqui propostas, das quais a consideração da voz dos sujeitos faz parte do alicerce básico. 

Nessa inter-relação, a consideração da voz desses emerge como requisito fundamental 

ao desenvolvimento da sensação de pertencimento dos usuários com o projeto 

educativo. 

A importância do pertencimento é sublinhada pelo seu potencial gerador de uma 

atmosfera solidária e colaborativa em projetos educativos em ambiente on-line. 

Desenvolvimento manifestado, no caso usado como referência, o site guanabara.info, 
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no senso de comunidade presente nas ações espontâneas dos sujeitos que fazem uso 

dessa ação educativa fora do contexto escolar. 

Mesmo que não o produzam diretamente, os usuários participam de forma ativa 

na configuração dos episódios do podcast do site através de enquetes para a escolha de 

temas abordados, especificidades do formato do programa - como tempo de duração, 

adição ou retirada de seções, ordem dos blocos, avaliação de episódios anteriores, 

escolhas dos próximos temas - além de e-mails de sugestões ao aprimoramento do 

podcast e comentários na seção de blog onde são postados os episódios. Sugestões e 

críticas, no geral, bastante acatadas, como perceptível na evolução do podcast a cada 

episódio. 

Dessa forma, cria-se um círculo virtuoso na medida em que, além dos usuários 

se sentirem mais estimulados a participarem do projeto, interesse fundamental a seu 

êxito educativo, o projeto acaba tornando-se cada vez mais adequado aos sujeitos por 

atender suas demandas expressas na confecção de suas críticas e sugestões. 

 

 

Entrevistador diz: 

percebendo que você se propõe a ajudar o programa, na forma de 

comentários, você se sente parte do guanabara como um todo?  

Entrevistado A diz: 

Não. 

Entrevistado A diz: 

Ou melhor, sim.. 

Entrevistado A diz: 

Sei lá... 

Entrevistado A diz: 

Depnde do ponto de vista... 

Entrevistado A diz: 

Eu acho que contribuo. Mas todos contribuem... 

Entrevistado A diz: 

Então acaba sendo meio que uma "comunidade" mesmo... 

Entrevistador diz: 

você acha que essa sensação de comunidade estimula os usuários a 

baixar os programas e, além de tudo, a colaborarem? 

Entrevistado A diz: 

Sim. Essa "proximidade" do podcasts que dá essa sensação de 

comunidade... E acho que isso estimula sim... 

 

 

A voz de todos os sujeitos é valorizada por esse constante estímulo à 

participação pela vinculação dos episódios, em suas temáticas e formato, à opinião dos 

usuários. Dessa maneira, ainda que a etapa do acesso ao conteúdo produzido, no caso 
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específico o podcast, configure um momento vertical, equivalente a uma relação entre 

aluno e professor-conteúdo, há uma quebra significativa da proporção de verticalidade 

desse instante educativo. Ao escutar e vincular as mudanças da estrutura do projeto à 

opinião dos usuários, os produtores acabam por aprimorar seu material em prol dos 

sujeitos, e esses desenvolvem laços de pertencimento com os produtores, bem como 

com o próprio projeto pela identificação natural com uma iniciativa educacional que 

molda-se ás características de seus usuários - criando um cenário dos mais ricos 

potenciais educativos. Nascendo, daí, a íntima relação entre a consideração da voz dos 

sujeitos e desenvolvimento do pertencimento para com o projeto, mote a ações 

solidárias cooperativas e ao despertar do interesse ao uso ativo de qualquer projeto 

educativo em ambiente on-line. Fato esse comprovado pela postura ativa dos usuários, 

na forma de comentários na seção de blog e constantes participações por e-mail. 

 

 

Entrevistador diz: 

Você acha que pelo fato de você poder participar através de votações 

sobre escolha de temas, formato do programa, bem como através de 

críticas e sugestões nos comentários do blog e por e-mails lidos nos 

episódios você acaba tornando-se parte do Guanabara.info?  

Entrevistador diz: 

Ou essa participação indireta na produção do programa não lhe 

caracteriza como parte do site, mas como um usuário, alguém que 

simplesmente acessa, apesar de poder participar das formas 

previamente relatadas? Em resumo: você se sente parte do 

Guanabara.info? 

Entrevistado B diz: 

ah sim 

Entrevistado B diz: 

uma coisa que eu axo muito interessante é as rapidinhas 

Entrevistado B diz: 

isso faz o ouvinte se tornar parte do cast 

Entrevistador diz: 

humm 

Entrevistador diz: 

então, a partir do momento que vocÊ passa a ser considerado, ter sua 

opinião levada em conta, ter seu nome como parte do programa, você 

se sente mais estimulado a participar? 

Entrevistado B diz: 

sim 

Entrevistador diz: 

em suma: sentir-se parte do projeto ajuda à sua educação. É isso? 

Entrevistado B diz: 

sim 

Entrevistador diz: 

legal 

Entrevistado B diz: 
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parace q eu ajudo o cast a crecer 

Entrevistado B diz: 

crescer* 

 

 

Uma valorização da voz dos usuários que acaba por criar um projeto melhor que, 

como relatado, acaba estimulando-os a ponto de assumirem uma postura solidária em 

favor do desenvolvimento do projeto, participarem ativamente através da disposição à 

colaboração em diversas formas - através de comentários para ampliar a visibilidade do 

site, sugestões sobre o aprimoramento do programa, até mesmo divulgação a amigos. 

 

 

Entrevistador diz: 

você já divulgou o Guanabara.info para algum amigo?  

Entrevistado C diz: 

sim 

Entrevistador diz: 

legal 

Entrevistador diz: 

o que lhe levou a isso? 

Entrevistador diz: 

por que você divulgou, se deu a esse trabalho? 

Entrevistado C diz: 

pq o site é realmente incrivel e queria que outras pessoas o 

conhecessem também 

Entrevistador diz: 

e você acha que aquela coisa que você falou de sentir-se parte do 

guanabara, acabou por influenciar nessa sua atitude de divulgar a 

amigos, ou não, não existe relação entre as duas coisas? 

Entrevistado C diz: 

acho que existe 

 

 

4.2.1 A consideração da voz dos sujeitos em projetos educativos em 

ambiente on-line como imperativo ético e formador da educação 

 

Além dos benefícios que apontam para o desenvolvimento de uma maior propensão a 

uma postura ativa de colaboração solidária, pelo desenvolvimento conseqüente do 

pertencimento, a consideração da voz dos sujeitos demonstra sua importância de 

anexação a projetos educativos em ambiente on-line também quando relacionada ao 

referencial teórico a nos guiar, construtor da visão de educação assumida neste estudo. 
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Na oposição já relatada entre educação e adequação, a consideração da voz dos 

sujeitos emerge como um dos principais instrumentos a agir contra práticas educativas 

que se direcionem a uma educação contra-sensual, baseada na adequação. 

A idéia de entender que, na relação entre alunos e ambientes on-line, são os alunos 

que devem adaptar-se a esse - e não o contrário - é passível de leituras ricas a um 

entendimento mais aprofundado da noção de educação ainda muito praticada nos dias 

de hoje. Procurando observar além dos instrumentos técnicos e práticas avulsas, 

podemos colher indícios suficientes à elaboração de uma visão que entenda os 

posicionamentos assumidos em determinadas práticas. Uma observação constituída de 

modo a elucidar alguns princípios implícitos a embasar práticas que, de tão corriqueiras, 

acabam tendo seu significado ignorado, passando despercebidas no dia a dia da 

execução de projetos educativos em ambiente on-line. 

Quanto a questão suscitada, podemos afirmar que o privilégio das tecnologias frente 

ao sujeitos, embora - por razões óbvias - não assumido abertamente, acaba 

transparecendo pela própria desconsideração da voz desses na forma de uso de 

plataformas on-line de EaD. 

Embora fuja do foco de nosso delineamento de estudo uma análise crítica e 

minuciosa das plataformas de EaD - o que, portanto, não iremos fazer -, é pertinente 

afirmar que é de largo conhecimento no meio educativo que a aplicação prática dessas 

segue em geral um caráter vertical, em que os usuários devem adaptar-se ao ambiente, e 

não o contrário. Ambientes estanques onde, mesmo inserido em uma internet de 

tendências cada vez maiores à customização - no que foi designado de web 2.0 - não 

existe uma estrutura tão adequada quanto desejada, na qual os alunos possam exercer 

sua opinião crítica, ter sua voz ouvida de modo a promover mudanças constantes, em 

diversos âmbitos, na estrutura do projeto. 

Contextualizando os objetivos educativos do referencial teórico seguido neste estudo 

à estrutura da escola em projetos por ambiente on-line, afirmamos que, se não é viável 

tecnicamente a constante alteração do layout ou funções do sistema, ainda sim são 

possíveis outras mudanças, mesmo a simples adoção de posturas que revelem uma 

preocupação nesse sentido. Assumindo uma postura prática - a ir além de discursos 

pedagógicos - em favor de tentativas de ceder voz aos sujeitos, é possível dar início a 

uma busca real por um processo de aprimoramento direcionado à criação de ambientes 

ou plataformas, projetos educativos em meio on-line, onde seja o meio que se adapte 

aos sujeitos, e não o contrário. Não sendo assim, nenhum discurso poderá apagar a 
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constatação de que a educação, tomando posicionamentos que apontem a uma menor ou 

ausente consideração da voz dos sujeitos na elaboração e prática desses projetos, segue 

uma linha de pensamento funcionalista, focada mais nas ferramentas que no processo 

educativo. Uma postura que, diante dos problemas que enfrenta o atual modelo de EaD 

em nosso país, prova a inadequação da forma de sua aplicação corrente de modo mais 

acentuado a cada dia. 

Olhando além da superfície, percebemos como é anacrônica a utilização do que há de 

mais moderno em equipamentos na educação. Um cenário onde o novo serve de aporte 

ao velho. E, por velho, nos referimos não à sabedoria dos anciãos ou os ricos saberes da 

tradição, mas a inadequação do que a bastante tempo já se mostra ultrapassado. 

Desconsiderando a voz dos sujeitos, o uso de ambientes on-line em educação segue 

uma visão de ensino/aprendizagem que remonta a outro século, criando um cenário 

onde aos sujeitos resta o papel de objetos, passivos, a mercê dos caminhos próprios 

elaborados pelos construtores de determinada plataforma ou ambiente. Um modelo 

educativo que, quando é falho, tem as razões de sua falta de resultados positivos 

bastante claras se observadas por uma ótica humana, que desconsidere o funcionalismo 

tecnicista em favor da eleição das demandas humanas dos sujeitos como principal 

preocupação na lida prática de projetos educativos em ambiente on-line. Adotar uma 

postura avessa a consideração da voz dos sujeitos nesse âmbito é ignorar os avanços 

alcançados pelo pensamento de Freire e Freinet. Avanços marcados por uma evolução, 

além de conceitual, de resultados práticos notórios; no êxito educativo da incorporação 

dos ideais de liberdade e da inserção da contextualização à identidade dos sujeitos nas 

práticas em sala de aula de Freire e do constante estímulo a ação espontânea dos sujeitos 

na pedagogia do trabalho freineteana. Ignorar os avanços da educação moderna na 

aplicação da educação que, supostamente, deveria ser a mais recente de todas - aquela 

praticada pelo ambiente on-line - acaba acentuando o grau de contradição da forma 

atual de aplicação prática dos projetos educativos em ambiente on-line 
72

. 

A constatação do uso do novo para exercer uma mentalidade antiga - inadequada e 

danosa á educação - revela a necessidade de relativização e adoção de uma postura 

crítica nas práticas pedagógicas e no próprio pensamento acerca da estrutura 

educacional, desde suas bases filosóficas a quesitos técnicos. Não sendo assim, seremos 

                                                 
72

 Ressaltamos que, baseados no pressuposto de que a educação é um só processo em ambiente 

físico e on-line, nos referimos como “mais recente” como um juízo relacionado a forma de aplicação da 

educação, referenciando-se à linhas pedagógicas, não à educação em si – como se houvesse várias 

“educações”. 
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ludibriados pela manipulação de uma propaganda que, de forma dissimulada, tenta 

eleger os meios e as tecnologias como, por si só, mote de transformações e inovações, 

ainda que estejam atuando em favor de uma mesma visão antiga que vem sendo 

disseminada e posta em prática ao longo dos anos. Uma visão que acarreta práticas que 

depõem em prol da manutenção de uma situação social que claramente favorece 

determinados grupos em detrimento de outros. 

A consideração e trabalho de fatores humanos como hegemônicos em projetos 

educativos em ambiente on-line demanda, sem dúvidas, um maior esforço. No entanto, 

opera, como relatado nas falas dos sujeitos entrevistados por esta pesquisa e pela análise 

das práticas pedagógicas de Freire e Freinet, transformações muito mais significativas.  

Neste momento, cabe-nos inserir um aspecto importante da visão de Freire sobre a 

educação. Para o autor, não há possibilidade da prática da educação como um ato 

neutro, desinteressado. Ampliando essa afirmação às condutas sociais em geral, Freire 

descarta a idéia de neutralidade diante do caráter notadamente parcial da própria forma 

de pensamento e das ações dos homens. Somos seres formados por nossos grupos 

sociais e nossas experiências. Dessa maneira, nossas práticas, inclusas as educativas, 

estão impregnadas com os valores de nossos grupos e de nossa origem própria. 

Construindo o conhecimento entre si, é natural a anexação individual de valores 

próprios dos grupos a partir dos quais nos educamos. 

 

 

Do ponto de vista critico, é tão impossível negar a natureza política do 

processo educativo quanto negar o caráter educativo do ato político. 

(...) Isto significa ser impossível, de um lado, como já salientei, uma 

educação neutra, que se diga a serviço da humanidade, dos seres 

humanos em geral; de outro, uma prática política esvaziada de 

significação educativa. (...) é neste sentido também que, tanto no caso 

do processo educativo quanto no do ato político, uma das questões 

fundamentais seja a clareza em torno de a favor de quem e do quê, 

portanto contra quem e contra o quê, fazemos a educação e de a favor 

de quem e do quê, portanto contra quem e contra o quê, 

desenvolvemos a atividade política. Quanto mais ganhamos esta 

clareza através da prática, tanto mais percebemos a impossibilidade de 

separar o inseparável: a educação da política. (Freire, Paulo., 1989 , p. 

15-16) 

 

 

Baseados na percepção freireana da educação enquanto ato político, afirmamos que 

qualquer tentativa de excluir esse caráter de parcialidade das práticas educativas nasce, 
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se não da inocência de uma visão superficial e pouco reflexiva, da tentativa deliberada 

de manipulação de posicionamentos parciais, ludibriantes pelo uso de uma máscara de 

suposta imparcialidade. Manipulação que pode se estender por desde um veículo de 

mídia ou imprensa auto-classificado como “imparcial”, dito alheio a qualquer interesse 

comercial ou político próprio, até a lida na escola em suas práticas diárias, ou mesmo no 

modo de seu gerenciamento institucional. 

 Dessa elaboração advém a provocação: a quem, a quais grupos interessaria a 

manutenção do paradigma tecnicista nas práticas educativas envoltas na tecnologia? 

Questão já abordada por Freire em suas reflexões e posicionamentos sobre a relação dos 

aspectos técnicos e humanos na educação, bem como em qualquer outro movimento de 

evolução social. O autor critica: 

 

 

Ao tradicionalismo, que pretende manter o “status quo", o 

messianismo tecnicista, de caráter burguês, opte a modernização das 

estruturas, à qual se chegará mecânicamente. Segundo esta concepção, 

a passagem da estrutura arcaica à nova, modernizada, se dá do mesmo 

modo como quando alguém transporta uma cadeira de um lugar para 

outro (FREIRE, Paulo., 1971, p. 38). 

 

 

Considerando a fala de Freire, questionamos nos dias de hoje: a quais grupos atende 

o atual pensamento funcionalista, impregnado na educação que se utiliza das 

tecnologias, que coloca os meios antes dos sujeitos na elaboração e prática de muitos 

projetos educativos em ambiente on-line? Reflexão essa que, embora pertinente, por 

fugir ao alcance deste estudo, deixamos aos leitores deste texto, ou ainda para ser 

desenvolvida em estudo posterior. 

O que podemos relatar ainda neste estudo é que, como esclareceu Freire, sendo a 

educação um ato político, suas mudanças, tal qual a abordagem a tomar como 

imprescindível a consideração da voz dos sujeitos em projetos educativos em ambiente 

on-line, sempre irão provocar reações diversas. Mais do que eleger “bons” e “maus”, o 

pensamento educativo adequado envolve, como esclarecemos repetidas vezes, a postura 

crítica em uma prática a considerar a problematização de cada cenário, contextualizado 

à cada realidade, relativizando posicionamentos, diagnósticos e proposições. 

Assim como qualquer tentativa de mudança, esta proposição de ativa e perene 

consideração da voz dos sujeitos poderá suscitar reações contrárias por parte de 
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defensores construtores da estrutura tradicional de ambientes on-line relacionados à 

educação em contextos escolares. Uma dificuldade de implementação de cada 

proposição presente no modelo em construção advinda do caráter questionador desse, a 

ir contra muitos dos posicionamentos, detectados pela elaboração realizada 

previamente, implícitos na forma atual de lida de alguns projetos educativos em 

ambiente on-line. Dificuldades que também são fruto de consideração e análise neste 

estudo por estarem atreladas à contextualização da aplicação das proposições realizadas 

pelo modelo de referência em construção neste estudo.  

Distante da busca por consensos, “muitas vezes empobrecedores” (ANDRADE, 

2007), apontamos como obstáculo de resistência à anexação da categoria proposta neste 

capítulo não por acreditarmos na infalibilidade do modelo construído e proposto neste 

estudo, ou mesmo por achar que esse deve ser assumido sem nenhum tipo de crítica ou 

adaptação. O que criticamos é a resistência à mudanças baseada não em visões distintas 

de educação - positivas por estarem inseridas no eterno movimento de debates que 

findam na evolução dialógica das práticas educativas - mas em motivações terceiras; em 

favor do trabalho mais fácil - ainda que inócuo - ou mesmo de interesses políticos ou 

financeiros - na aplicação inadequada da busca da eficácia industrial na educação - que 

favorecem de forma desequilibrada determinados grupos sociais em detrimento de 

outros. 

Como exemplo de enfrentamento de resistências escusas à novas práticas escolares 

podemos citar as dificuldades encontradas por Freinet em aplicar sua pedagogia 

inovadora. 

Baseada em fatores largamente trabalhados por este estudo - como a consideração 

dos alunos enquanto sujeitos com voz e ação, bem como a utilização da tecnologia 

como modo de auxiliar ás práticas escolares - a pedagogia Freinet sofreu fortes 

resistências por parte da escola tradicional de seu tempo, seguidora de uma postura 

escolástica. Uma postura que, contextualizada a seu tempo, emergia como a mais 

adequada para muitos que, por motivos terceiros, agiam em prol de uma educação, nas 

palavras de Freire, extensionista; a tratar as crianças, jovens e adultos na escola como 

simples depositórios do saber produzido pelas ciências consideradas pelas elites sociais. 

Postura que desagradou a muitos no período de atuação docente de Freinet, tais quais 

desagradaria os que hoje agem - embora não explicitem em suas falas - em favor da 

linha funcionalista na educação por ambiente on-line. 
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Uma (...) reconsideração do processo pedagógico choca-se, como é 

natural, com os hábitos tenazes dos educadores profissionais, com 

receio de modificações que afectem o seu modo de vida. Facto mais 

grave ainda, colide com os interesses dos fabricantes de material 

tradicional que atrasam o mais que podem as transformações que o 

progresso tornará, cedo ou tarde, inevitáveis. (Freintet, 1974, p.14) 

 

 

Construindo em sua lida prática com os alunos todo um pensamento teórico e uma 

linha de ação pedagógica prática em favor do pensamento crítico, na forma do estímulo 

e consideração à voz dos sujeitos, Freinet exerceu uma relação entre prática educativa e 

tecnologia que seguia um modelo que, por não se pautar por regras ou cartilhas, era 

mais trabalhoso, e de resultados consideravelmente distintos - de forma positiva - da 

educação escolástica, baseadas em formas estanques. Formas estanques, acríticas, 

impregnadas na atual aplicação simétrica de plataformas técnicas on-line as quais os 

sujeitos devem adaptar-se. Portanto, não é equivocado o entendimento que a crítica de 

Freinet ás cartilhas - enquanto ícones da adequação dos sujeitos aos meios - pode ser 

estendida ao caráter “de cartilha” desse ambientes educativos on-line, moldados 

previamente e mantidos posteriormente iguais. Um conjunto de pré-formatações que 

envolvem as práticas educativas em uma atmosfera de passividade, ignorando a rica voz 

dos sujeitos em favor da exigência de adequação desses - negação educativa - à 

ferramenta, ao material. 

Uma construção técnica de objetivos educativos que ignore a voz dos sujeitos ergue-

se em um alicerce frágil, inadequado às necessidades concretas da educação. Uma 

analogia bastante adequada usada por Freinet para criticar o cenário educativo 

funcionalista de seu tempo, que pode ser aplicada - sem absolutamente nenhuma 

alteração ao texto original - nos dias de hoje, como crítica relacionada à elaboração e 

prática de ambientes on-line relacionados a contextos escolares, construídos para a 

realização de atividades pedagógicas. 

 

 

A Escola tradicional começava pelas paredes mestras e pelo tecto, 

para avançar mais depressa e mais rapidamente poder abrigar os que a 

utilizavam. Fornecia material pré-fabricado e esforçava-se por adaptá-

lo e consolidá-lo. O edifício, porém, era evidentemente frágil e fácil 

de derrubar; tinha de ser refeito desde o princípio por quem quisesse 

aceder à cultura. (Freinet, 1974, p. 14) 
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A noção de “escola tradicional”, entendida no contexto citado pelo autor não 

como os princípios clássicos da educação, mas como uma referência a um modo de 

educação inadequado por seu caráter de prática ultrapassada, pode ser aplicada 

perfeitamente a qualquer ação que se paute pelos preceitos criticados por Freinet. Seja 

utilizando o quadro negro e giz, seja utilizando as mais modernas tecnologias on-line, os 

critérios a caracterizar uma educação como “tradicional” ou, fazendo menção ao 

referencial educativo defendido por Freire e Freinet, “moderna” são, independente de 

razões materiais, humanos. Assim, se pensarmos de modo problematizado, tampouco é 

levando em consideração critérios cronológicos que iremos classificar uma educação 

como tradicional ou moderna. A diferenciação entre ambas nasce, essencialmente, da 

presença ou ausência e do modo de consideração e trabalho das categorias levantadas 

por este modelo: razões humanas pelas quais se relacionam os homens entre si em sua 

educação, independente de ambiente, ferramentas e tecnologias.  

Diante disso, a consideração da voz dos sujeitos em projetos educativos em 

ambiente on-line, estimulados a opinar e tendo sua opinião como relevante à construção 

e modificação constante do projeto, se insere como um fator fundamental e 

potencialmente rico ao despertar do interesse à participação ativa nessa modalidade de 

prática educativa. 

 

4.3 Uso da oralidade associado à tecnologia digital 

 

A internet, desde seu princípio, sempre foi um meio vinculado à leitura e escrita. 

No entanto, ao longo de seu desenvolvimento, foi agregando diversas mídias em si. 

Atualmente, serviços como o Youtube e Google Video
73

 permitem, em larga escala, o 

acesso a material em vídeo. Principalmente após a simplificação, aumento da eficácia e 

queda de preços de equipamentos de áudio digital de uso conjunto com computadores 

pessoais, bem como serviços de armazenamento gratuito de podcasts, como o 

                                                 
73

 C.f: http://video.google.com/ 



104 

 

Inter.net
74

 e o My Podcast
75

, a vasta oferta de materiais também está presente para 

produções em áudio, disponibilizadas em grandes portais específicos a esse tipo de 

material como o Odeo
76

, ITunes e Podpods
77

. Também pelo número cada vez maior de 

usuários a dispor de acesso à internet em banda larga, hoje maioria em detrimento da 

lenta conexão dial-up, as possibilidades ao acesso, além da produção de conteúdos em 

áudio são tremendas. 

Por essas mudanças, é positiva à escola a tentativa de aproveitar-se do potencial 

da oralidade vinculada às novas tecnologias de áudio digital em projetos educativos 

utilizando o ambiente on-line. O uso bem sucedido dessa mídia em um projeto 

educativo, fora do contexto escolar, como o podcast do site usado como referência neste 

estudo, o guanabara.info, é uma comprovação do imenso potencial educativo do uso da 

oralidade através de tecnologias sofisticadas. 

Ao considerarmos a relação entre conhecimento e interesse descrita por Freire, 

para quem ambos são indissociáveis, as potencialidades educativas da oralidade ganham 

ainda mais importância. A oralidade é um interesse unânime. 

Há quem viva sem ler nem escrever. Não há, no entanto, quem aceite de bom 

grado viver sem falar e ouvir. As práticas orais permeiam as relações das diversas 

classes, indivíduos de diferentes graus de formação educativa e de múltiplos valores 

culturais. Enquanto o hábito da leitura e escrita ainda restringe-se a setores em nossa 

sociedade, não há palavra de acesso mais democrático que a falada.  

Ainda que não almejemos, de modo algum, sugerir de alguma forma que se deva 

prescindir de uma pela outra, há de se considerar o maior grau de interesse social na 

oralidade. Um interesse que não deve ser desperdiçado pela escola, principalmente 

quando ampliado pelas possibilidades técnicas advindas das novas tecnologias de áudio 

digital vinculadas à internet. 

A oralidade é mais empática ao humano. Talvez por estar conosco a mais e por 

mais tempo que a escrita nos desperta tamanha afeição. Um vínculo, como tantos outros 

humanos - como o de pais e filhos, irmão e cônjuges - nascido da longa e estreita 

convivência. A oralidade precede a escrita na macro-história da civilização e na história 

particular do indivíduo. Ela chega antes.  
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Não à toa ostenta a primazia social. Enquanto é cabível e comum interrompemos 

uma leitura para atender a uma voz alheia, é ofensivo preterir uma conversa à uma 

leitura. Muitas vezes, pouco educativo.  

Mesmo que na posição exclusiva de ouvintes, típica no uso de novas mídias 

eletrônicas, a palavra falada ainda se sobressai na convivência com os homens diante da 

escrita. Como dito, é costumeiro interromper-se a leitura para ouvir a uma voz alheia, 

ainda que seja a voz na TV que anuncia uma notícia ou o personagem da ficção 

televisiva que nos chama a atenção ao subitamente adicionar um sentimento de revolta 

em seu tom. A palavra falada carrega uma urgência difícil de ignorar. Sem a polidez da 

sofisticação do código escrito, fala mais alto por sua voz chegar a todos, independente 

de formação intelectual e letramento. O grito parido na garganta reverbera mesmo em 

quem sequer sabe o que é uma exclamação, enquanto o expresso nas letras reserva-se, 

por sua sofisticação, aos seus conhecedores.   

 

 

Entrevistador diz: 

Quais, pra você, são as vantagens de usar o formato em áudio? 

Entrevistada C diz: 

pq lê depende de interpretação pra vc entender o que se quer passar, 

jah ouvindo vc naum precisa de td isso 

Entrevistador diz: 

humm 

Entrevistador diz: 

você acha que o formato em audio acaba facilitando mais o 

entendimento então? 

Entrevistada C diz: 

entendimento, intreterimento 

Entrevistador diz: 

hummm 

Entrevistador diz: 

você acha que entao o audio acaba tendo uma tendência a ser mais 

divertido, mais leve, que uma leitura? 

Entrevistada C diz: 

pra quem naum tem tempo de lêr sim 

Entrevistada C diz: 

ate pq escutar vc soh precisa tem um mp3 ou o proprio celular com 

um fone, enquanto faz outras coisas 

 

 

Mitos, contos e histórias, ainda que elaboradas nesta era “pós-guttemberg”, 

ganham nova força pela disseminação da reprodução oral. Mesmo a poesia, musa da 

palavra escrita, amplifica-se na interpretação pela voz. Poesia que representa a 
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importância visceral da voz, demonstrada na declaração mítica do pesar de quem não 

mais pode falar em som. 

 

 

Na primeira noite eles se aproximam 

e roubam uma flor 

do nosso jardim. 

E não dizemos nada. 

Na segunda noite, já não se escondem; 

pisam as flores, 

matam nosso cão, 

e não dizemos nada. 

Até que um dia, 

o mais frágil deles 

entra sozinho em nossa 

casa, 

rouba-nos a luz, e, 

conhecendo nosso medo, 

arranca-nos a voz da 

garganta. 

E já não podemos dizer nada
78

. (COSTA, 1985, pg. 47)  

 

 

Entre o primitivo e o sofisticado, o primeiro é sempre mais urgente. A fome de 

comer urge mais que a sede de saber. Se é lamentável uma vida limitada pela ausência 

da sofisticação do conhecimento, ainda é possível viver longos e saudáveis anos 

ignorante. Embora configure uma experiência de vida minimizada, animalesca sob certo 

aspecto, é possível ao homem preterir totalmente da sofisticação - entendido, aqui, na 

forma do conhecimento, dos aspectos intelectuais, de consciência, subjetividade e 

crítica. O mesmo não se aplica ao rudimentar. Do rudimentar é impossível prescindir-se. 

Não há sequer sobrevivência sem alimentos nutritivos, água, excreção, exercícios. 

Ironicamente, para o homem - que proclama-se Homem enquanto ápice intelectual das 

espécies deste planeta - as necessidades básicas, primitivas - tal qual como ao mais 

bestial dos animais - vêm antes. É o provimento das demandas primitivas, urgentes, que 

dará suporte à sofisticação, demanda segunda, peculiar do humano enquanto Sujeito 

cognoscente.  

Uma situação peculiar, típica da complexidade do humano, que tornam 

contemporâneos o primitivo e o sofisticado. Afirmação semanticamente ambígua, talvez 
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 Eleita e utilizada, através dos mais diversos meios, como uma das palavras de ordem da luta 
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poeta russo em seu título, foi escrita pelo brasileiro Eduardo Alves da Costa, como citado nas referências 

deste trabalho. 
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contraditória se descontextualizada e tomada sob um ponto de vista funcionalista, mas 

que captura seu sentido da amálgama presente nos atos de ser do ser humano. Uma 

convivência em que ambos são conceituados não por razões cronológicas ou 

hierárquicas - como se o primitivo fosse o ultrapassado e o sofisticado a evolução - mas 

por questões próprias do humano, para o qual primitivo e sofisticado relacionam-se de 

forma recursiva, alimentando-se mutuamente, dividindo espaço e responsabilidade em 

cada ato. O primitivo está no que há de mais moderno, à sofisticação é imprescindível o 

rudimentar. A fala, simultaneamente sofisticada e básica, prática primeira e última na 

formação dos sujeitos, é mais um claro exemplo dessa convivência do primitivo e do 

sofisticado em cada aspecto do humano. 

É dito pobre aquele que possui condições financeiras estritamente limitadas às 

necessidades primitivas. Quem possui dinheiro apenas para comer, beber e se manter. 

Necessidades incontornáveis para se fazer vivo. Rico é dito de quem pode manter o 

básico e o sofisticado, de quem pode, além de manter-se biologicamente, ter acesso a 

bens culturais, materiais, consideráveis possibilidades de escolha e ação, reflexão, “ócio 

criativo” 
79

. São aqueles que podem realizar as aspirações humanas que decretam que 

“A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte (ANTUNES; 

FROMER; BRITO, 1994)”. Ao rico é possível ir além do primitivo, mas jamais preteri-

lo. Mesmo as figuras humanas as mais soberanas, que foram mitificados pelos homens 

deuses à outros homens, adorados nos episódios político-sociais de maior centralização 

absolutista de poder ao longo da história humana, curvaram-se ás necessidades animais 

de alimentar-se, mover-se, excretar, hidratar-se.  

 Ainda que consumamos pratos elaborados que se pautam pela sofisticação 

gastronômica em favor do prazer do paladar mais que pela nutrição, é a comida simples 

que corriqueiramente suporta o gênio durante a formação de sua ciência, a água é quem 

hidrata pensadores e artistas. Ainda que, de tão banais e corriqueiros, não haja 

lembrança sobre o que se comeu e bebeu no almoço a um mês atrás, não há de se pensar 

que esses alimentos não foram importantes por serem efêmeros ante as inesquecíveis 

obras de arte e brilhantes postulados científicos. Sob certo ponto de vista, até foram 

mais relevantes, por serem responsáveis pelas possibilidades de sofisticação. Enquanto 

o rudimentar mantém o humano independente da sofisticação, essa só existe se 
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vinculada à primeira. Conclusão clara quando considerado que são os alimentos básicos 

que atendem as demandas nutritivas humanas possibilitadoras da vida.  

Não há como viver uma vida saudável pela fome, tampouco pelo silêncio. O 

homem social existiu por muito tempo sem a escrita, jamais sem a oralidade. O caráter 

primitivo da oralidade justifica sua alta demanda. Tal qual qualquer outro alimento, a 

fala, a conversa, a escuta, em suma, a oralidade em suas diversas manifestações suporta 

a sofisticação da palavra escrita. Tanto por ser a base da escrita como por dar suporte às 

demandas sociais humanas que nos tornam saudáveis e sãos. Demanda em um apetite 

tão voraz a ponto de tornar comuns situações em que pessoas, em momentos de silêncio 

solitário, ligam a TV ou rádio sem nenhum interesse real no conteúdo vinculado, apenas 

pelo desejo de escutar vozes como um meio de reproduzir a imprescindível sensação de 

companhia no som oral alheio. Manifestação que se estende na fórmula consagrada de 

programas de debates no rádio, TV e, mais recentemente, em produções vinculadas a 

podcasts e videocasts. Programas em que, por diversas vezes, mais atrativo que o 

conteúdo - desenvolvido em algumas ocasiões de forma pobre e confusa, como em 

programas de debate esportivo em que impera a balbúrdia frente a comunicação - é a 

fórmula empática da roda de conversa, do grupo falante de amigos. Uma fome do oral 

que chega ao ponto de levar telespectadores ou ouvintes a responderem em voz alta, do 

silêncio de seus lares, alguma afirmação dos participantes com a qual não concordam. 

Programas, portanto, inúmeras vezes, baseados menos no conteúdo e mais no 

inestimável valor de se jogar conversa fora. 

 

 

Entrevistador diz: 

você prefere os programas que é só o guanabara
80

, ou os que têm mais 

participantes? 

(...) 

Entrevistado A diz: 

Só o Guanabara? Acho que só teve um... Tipo monocast...  Não gosto 

muito não.. 

(...) 

Entrevistador diz: 

por que você prefere os com mais participantes? 

(...) 

Entrevistado A diz: 

Pela discussão! 

Entrevistado A diz: 

Gosto de discussões! 

                                                 
80

 Gustavo Guanabara, criador e principal produtor do site e podcast guanabara.info. 



109 

 

 

 

O oral é saciado não como outras fomes, que, derrotadas, cessam a pulsão de 

alimentar-se. Pelo oral - através do ouvir, do falar e pela intercalação de ambos - o 

homem encontra, além do prazer típico da ação de saciar-se, a quebra de limites 

associados a sua relação com outros alimentos.  

 

 

Devoro suas sentenças pelo ouvido. 

Separo-as, cuidadosamente, palavra por palavra, e mastigo 

feito um louco que come feijão pondo um grão por prato, 

tamanho o prazer do deguste. Faço-o prolongado.  

Descubro-te bom de garfo.  

Como ligeiro, sem medo 

pela certeza de que, para evitar engasgo,  

engolir pelo ouvido é o mais adequado, ilimitado. 

Não importa o quanto coma por ele, não me torno gordo.  

Pesado, não me sinto empanturrado. 

Consumo o que há de mais gostoso e nunca estive tão saudável. 

(FREIRE, 2009a) 

 

 

Pela sua particular desvinculação aos limites da assimilação e digestão de outros 

alimentos ao corpo físico, a oralidade transcende seu papel de demanda a ser saciada. 

Indo além, atua como poderosa ação de expressão e transformação dos homens, 

aplicando um aspecto tangível - na forma de vibrações em ondas sonoras - à suas idéias 

e sentimentos, promovendo a interseção de experiências vividas e traços de 

personalidade, vivências compartilhadas através das trocas sonoras da fala. 

Fala essa que, de tão importante ao humano, consegue manter seu poder de ação 

e influência, independente da força das idéias que vincule. Já na Grécia antiga, os 

sofistas
81

 anunciavam sua capacidade de transformar um discurso fraco em forte, sem 

alteração de seu conteúdo semântico, simplesmente pelo trabalho da fala oral. Mesmo 

considerando os avanços tecnológicos e sociais conquistados desde então, a força do 

quesito primitivo da fala - sua forma, independente de seu conteúdo - permanece 

intacta. Indícios para sustentação dessa afirmação podem ser encontrados na 

                                                 
81

 Por oferecerem o ensino de suas técnicas de oratórias aos que pudessem pagar, os sofistas são 
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aproximadamente entre 481 e 338 a.C., viajavam de cidade em cidade ensinando estratégias de 

argumentação como forma de fortalecer discursos. Não viam o domínio da palavra como um dom, mas 

como uma virtude que poderia ser ensinada. 
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observações de diversos fenômenos como a retórica de políticos vazios, a “lábia” de 

criminosos ao aplicarem seus diversos golpes em cidadãos idôneos ou mesmo a força do 

discurso mítico e dogmático das religiões. Ainda utilizando os exemplos citados, 

podemos observar carreiras bem-sucedidas de políticos de pouco conteúdo intelectual e 

perceber, por eles, a fala em si enquanto instrumento de poder, promotor de ascensão 

social. A língua, inserida em uma sociedade de democracia prática em processo gradual 

de consolidação, acaba por adquirir um caráter ainda mais enfático de instrumento do 

poder. Em uma sociedade polarizada na qual uns falam e outros escutam, o potencial 

manipulador da língua só pode ser posto de lado através do diálogo, como descrito por 

Freire, galgado na ética e no movimento de aproximação e equilíbrio entre os homens - 

motor da educação. Movimento do qual o compartilhamento do domínio da língua 

falada é engrenagem fundamental.  

O domínio da oralidade é instrumento de conquistas sociais significativas: 

profissionais, afetivas, sexuais e financeiras. Seu trabalho e disseminação por parte da 

escola é, nessa medida, imprescindível aos objetivos da educação enquanto prática de 

aprimoramento das vivências humanas na relação dos homens entre si e com o mundo 

que os cerca. 

O aparente banal, em caroço de feijão ou som silábico, é, portanto, fundamental 

para o exercício da vida, das práticas no mundo e, por conseqüência, para sua leitura. 

Sem sua consideração e contextualização de sua importância nas relações dos homens 

entre si, campo da formação educativa, não há como haver uma leitura de mundo 

fundamentada na realidade, por conseqüência, não há como se praticar a educação.  

Entender a importância da oralidade enquanto demanda e instrumento é 

promover a humanização da educação atendendo ao seu aspecto mais óbvio de atividade 

aos e pelos Sujeitos. Falar e ouvir são modos de exercer e entender o humano, fazer o 

mundo e simultaneamente lê-lo, compartilhar o conhecimento do discurso e a 

afetividade do tom da voz, praticar a sofisticação do significado suportado na demanda 

primitiva a saciar a fome de oralidade. Por essas razões, no contexto educativo, a 

oralidade atende às demandas primitivas e sofisticadas, urgentes e segundas: sacia a 

fome do oral e atua como construtora e disseminadora do conhecimento. Conhecimento 

promotor de uma leitura de mundo que, como apontado por Freire, é sinônimo de 

educação, mesmo confunde-se com ela. Uma leitura própria de cada um formada na 

interseção dos sujeitos, exercida pontualmente nas ações de ouvir e falar, síncrona ou 
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assincronamente, como modos de encontrarem-se e educarem-se os sujeitos pela 

educação dos homens entre si.  

Demandas primitivas renovam-se dia-a-dia. A higiene em cada turno do dia, as 

refeições múltiplas, assim como as diversas falas: as histórias dos personagens que não 

estão nos livros: o amigo, o marido, a namorada, o colega de trabalho, o desconhecido 

no ônibus. Os relatos que não foram julgados saborosos o suficiente ou não puderam 

por quaisquer razões adentrar ao registro escrito não são menos importantes na 

formação individual e social. Cumprem sua função na composição da totalidade de 

palavras das quais precisamos nos alimentar. Afinal, não é por não ser fotografia que 

uma imagem deixa de ser bonita. Não é por não fazer-se em registro escrito que o dito 

deve ser tido como menos importante. A oralidade corriqueira compõe a fala que não 

foi fotografada em parágrafos; efêmera como o imprescindível alimento que nos dá 

sustento para ser esquecido no dia seguinte. O esquecível é o que nos permite ser 

inesquecíveis produzindo o que pode transcender nossa existência enquanto biológica. 

A vida sustenta-se pelo efêmero. Não à toa, a oralidade passageira sustenta a perene 

escrita. 

Sustenta-se a vida pela oralidade, assim como essa sustenta a escrita
82

. Mesmo 

em sua relação com as tecnologias digitais a escrita é, antes de qualquer coisa, fala. 

Mídias modernas como o audiovisual, produções cinematográficas em computação 

gráfica, mesmo jogos eletrônicos de última geração igualmente são, antes de tudo, fala. 

São fala na discussão de sua elaboração, em sua construção conceitual, na montagem de 

seus roteiros, diálogos e narrativas. Até nossa memória, como observa Bruner (1991, 

14, 21), organiza-se através de narrativas. 

A própria leitura da palavra escrita vincula-se à oralidade. Um fato curioso a 

marcar os primeiros anos subseqüentes ao desenvolvimento da tipografia ilustra isso. 

Nesse período, “mesmo com a invenção da técnica da impressão por Guttenberg, a 

escrita era fortemente marcada pela oralidade, através da leitura em voz alta ou pelos 

processos de memorização (MENDES, 2008).” Embora o livro como conhecemos hoje 

exista desde 1434, a partir do advento da imprensa de Guttemberg, a prática da leitura 

silenciosa tem apenas pouco mais de 200 anos.  

Uma oralidade de potenciais ainda maiores se levarmos em conta a cultura na 

qual estamos inseridos no Brasil, um país onde as mídias tradicionais a reforçam 
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oriental por ideogramas, os vocábulos se referem aos fonemas. 



112 

 

maciçamente. Além, por razões óbvias, do rádio, também TV e cinema trazem consigo 

uma forte carga verbal. As novelas, fenômenos de audiência a anos, possuem ainda uma 

forte influência da mídia radiofônica. Produções marcadas pelas falas, pelos diálogos 

dos personagens sublinhados em diversos tons de voz. O vilão em sua fala dissimulada, 

a mocinha de voz frágil, o ofendido que agride em gritos, a voz de veludo do galã no 

prelúdio do “felizes para sempre”: marcações orais que chamam a atenção levando à 

tela até quem apenas ouvia o som da TV enquanto realizava outra tarefa. 

Mesmo na escola, ao longo da história e também nos dias atuais, a língua falada 

sempre foi um dos maiores condicionantes educativos. É através da fala que começamos 

muito precocemente a receber valores, conceitos, símbolos não de todo arbitrários, 

importantes limites e formas expressionais da língua. 

Numa cultura predominantemente oral como a nossa deve haver por parte da 

escola profunda atenção a utilização tecnológica dessa oralidade. Um uso discreto de 

mídias orais na educação é desproporcional diante do imenso peso da oralidade em 

nossa população.  

Como ainda não valorizar a oralidade na formação educativa do sujeito inserido 

em um contexto social e humano na qual essa possui tamanha força? Uma inclinação 

social claramente perceptível também na associação de valores negativos direcionados 

àqueles que segregam a oralidade a um segundo plano.  

Ao indivíduo que mais tecla no MSN do que fala, passa quase a totalidade de 

seu tempo com a palavra escrita, seja nos livros ou na internet, são, inúmeras vezes, 

associados fatores de risco: a distorção de perspectiva em uma visão autista,  mesmo o 

desenvolvimento de temores à sociabilidade, pela atrofia inter-pessoal, que irão limitar 

significantemente a construção do conhecimento e a leitura de mundo do sujeito. A 

prisão na palavra, “sombra das coisas” como relatado por João Amós Comenius, 

compreende, no exemplo proposto, a falta de experiência tateante, prática essencial à 

formação educativa. “É a caminhar que a criança aprende a andar; é a falar que aprende 

a falar; é a desenhar que aprende a desenhar (FREINET, 1977)”. Valores negativos que 

não podem ser relacionados a quem vive de maneira inversa: privilegiando a quase 

totalidade de seu tempo ao oral. Grupos que fazem uso exclusivamente da oralidade, até 

os dias atuais, vivem de forma equilibrada enquanto detém em muitos de seus 

habitantes uma sabedoria vasta, rica e imprescindível; recorrente fonte de estudos e 

apropriação desses saberes da tradição por parte da ciência normatizada pela escrita.  
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Ressaltamos, mais uma vez, que, de modo algum, defendemos a substituição da 

palavra escrita pela falada, mas argumentamos em prol da força da oralidade de forma a 

justificar a importância de seu maior aproveitamento na formação educativa dos 

sujeitos, especialmente associada às tecnologias e ao ambiente on-line, temática 

abordada por este estudo. 

Por essa razão, para a elaboração de projetos educativos estimulantes a um uso 

ativo por parte do sujeito, é potencialmente de grande valia a incorporação da oralidade 

somada aos potenciais do áudio digital e distribuição on-line no formato de podcast. 

Potenciais que iremos analisar a seguir. 

 

4.3.1.1 O Podcast 

 

Embora relativamente nova, o podcast é uma tecnologia já consideravelmente 

disseminada em nosso país. No Brasil, além do podcast guanabara.info, diversos 

outros, sobre os mais variados temas, são produzidos e ouvidos periodicamente por um 

crescente número de pessoas. Produções sobre temas os mais variados; como o 

nerdcast
83

, que aborda assuntos diversos dentro do “universo nerd
84

”, rapaduracast
85

, 

sobre cinema, o podcast papo de gordo
86

, discutindo questões direcionadas às 

experiências de pessoas acima do peso, monacast
87

, voltado a temáticas do universo 

feminino, papo na estante
88

, sobre literatura, dentre outros.  

Podemos definir o podcast como um programa em áudio que difere da rádio 

tradicional pela maior maleabilidade de acesso e produção de conteúdo. 

Em relação a aspectos técnicos da tecnologia e a origem do peculiar termo 

podcast, Ketterl; Mertens, Morisse explicam: 

 

 

O termo podcast descreve a produção e download automático de 

arquivos de áudio de um produtor para um assinante pela internet. A 

palavra podcast é uma combinação da palavra broadcast e o nome do 

popular tocador de áudio da Apple Computer chamado iPod. Há um 
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88

 C.f.: http://paponaestante.com.br/?page_id=4 
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pequeno mal-entendido que implica que um iPod é necessário para 

escutar-se um podcast. Na verdade, um podcast pode ser usado com 

uma variedade de formatos de áudio digital e pode ser executado em 

praticamente qualquer tocador de áudio ou computador. Mesmo em 

telefone celulares é possível se escutar podcasts. O termo podcast 

descreve a produção, distribuição e download automático de arquivos 

de áudio de quem publica até o assinante, pela internet (2006, 

tradução nossa)
89

. 

 

 

Enquanto na rádio os programas são transmitidos em um determinado horário, 

obrigando o ouvinte a estar disponível naquela hora ou, de outra forma, não poderá ter 

acesso ao conteúdo, no podcast o programa, também chamado episódio, é distribuído 

em formato MP3 para ser baixado exatamente como um arquivo de música. 

Resumidamente, podemos dizer que o podcast é um arquivo de áudio que, ao contrário 

de uma canção, contém um programa produzido em áudio, baseado, na maioria das 

vezes, em falas. 

Além de poder ser baixado como qualquer outro arquivo, clicando-se em um link 

postado em site ou blog, o podcast também pode ser periodicamente obtido de forma 

automática através de um sistema de RSS. Nesse sistema, que também funciona com o 

conteúdo em texto e imagens de blogs, o usuário pode assinar alguns feeds
90

 de 

podcasts. A seguir, um programa denominado “agregador” acessa periodicamente os 

sites desses podcasts para, havendo alguma atualização, baixar automaticamente os 

episódios mais recentes. Assim, o usuário não necessita manter-se acessando 

constantemente os sites em busca de atualizações, pois acaba por recebê-las 

instantaneamente sempre que ocorrem. Como exemplo desse tipo de programa 

“agregador” temos o I-Tunes
91

 e o FeedReader
92

. Dessa maneira, o podcast pode 

abranger um público mais distinto, que dispõe de horários diversos para a escuta do 

conteúdo. Esse formato acaba permitindo também alguém ouvir, por exemplo, cinco 

programas de uma vez para depois passar vários meses sem acessar novos episódios, 

                                                 
89

 The term podcasting describes the production and the automatic download of audio data from 

a publisher to a subscriber over the Internet. The word podcast is a combination of the word broadcast 

and the name of the popular audio player from Apple Computer called iPod. It is a bit of a misnomer in 

that it implies that an iPod-player is required to listen to a podcast. In fact, a podcast can be used with a 

variety of digital audio formats and can be played on almost any audio player or computer. Even on 

mobile phones it is possible to use podcasts. The term podcasting describes the production, distribution 

and the automatic download of audio data from a publisher to a subscriber over the Internet. 
90

 Recurso de alguns sites que, aliado a um software específico, permite alertar aos visitantes 

quando há conteúdo novo. 
91

 C.f: http://www.apple.com/br/itunes/download/ 
92

 C.f: http://www.feedreader.com/ 
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quando, então, poderá realizar o download e escutar um episódio mais recente, ou todos 

aqueles que ainda não tenha escutado ou que queira ouvir novamente.  

Outras das facilidades relacionadas ao acesso por parte dos usuários, a produção 

e veiculação de podcasts dizem respeito às características próprias que acabam por 

associar a esse formato condições facilitadas em relação a programas em rádio. Ao 

contrário da rádio comum, o podcast não necessita de apoio técnico de uma emissora de 

rádio, tampouco de concessão legal para sua veiculação, tornando-se prático e barato, 

enfim, viável, a disponibilização do conteúdo produzido por usuários comuns, tornando, 

via internet, esse material acessível para qualquer estudante ou qualquer pessoa que se 

interesse por aquele conteúdo. Assim, as capacidades do ambiente on-line acabam 

também por ampliar a voz dos sujeitos falantes em podcast.  

Para a produção de um podcast basta ao produtor possuir um computador de 

capacidade média
93

, fone de ouvido ou caixas de som no seu PC, um microfone (de 

preço bastante reduzido em modelos mais simples, girando em torno de R$ 10), um 

programa de gravação e edição de áudio, como o Audacity
94

 e uma conexão com a 

internet de velocidade média
95

. 

Pelas próprias peculiaridades dos dispositivos reprodutores de áudio digital, o 

uso de programas na mídia podcast colabora, ainda, ao aproveitamento de momentos 

ociosos para desenvolvimento educativo. Pela miniaturização dos dispositivos de áudio, 

bem como a incorporação de funções de tocador de MP3 em telefones celulares, 

aparelhos de MP4, até mesmo câmeras fotográficas digitais
96

, é possível realizar a 

escuta dos programas em situações corriqueiras como filas, deslocamentos em 

transporte público ou particular, situações de espera e afins.  

De acordo com os dados colhidos nas entrevistas deste estudo, de fato a maioria 

dos usuários escuta os podcasts em um tipo de situação que, de outra forma, estaria 

relacionada ao ócio. As facilidades da oralidade vinculada à tecnologia das novas TICs 

da informática colaboram em prol do melhor aproveitamento de tempo dos sujeitos, 

utilizando para fins de desenvolvimentos educativos momentos que, de outra forma, 

seriam perdidos. 

 

                                                 
93

 Em termos práticos, um computador com processador a partir de 1 Gigahertz, 120 Gigabytes 

de disco rígido, monitor de 15 polegadas e 1 gigabyte de memória RAM e placa de som. 
94

 http://audacity.sourceforge.net/download/windows 
95

 A partir de 300 Kbps. 
96

 C.f: http://www.samsungcamera.com/product/pro_view.asp?prol_uid=1619 
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Entrevistador diz: 

vocÊ escuta (o podcast) na escola? em qual situação? 

Entrevistada D diz: 

eu estudo de manha ai  pai me deixa na escola 

Entrevistada D diz: 

ai como eu chego cedo eu fico escutando ate tocar o sinal 

Entrevistada D diz: 

quando nao tem professor ou quando nao tou fazendo nada na sala 

Entrevistada D diz: 

as vezes to no msn ' no pc eu escuto sempre 

 

 

4.3.1.2 Modalidades de Podcast 

 

O podcast pode ser elaborado a partir de três fontes básicas: material de registro, 

assimilação de material de outro veículo e produção original. Podemos, portanto, para 

fins didáticos, classificar os podcasts em: podcast registro, podcast ampliação de mídia 

e podcast produção original. 

No podcast registro, é feita a simples captura do áudio de um determinado 

evento, como uma aula ou palestra. Exemplos desse tipo são os podcasts agregados pelo 

sistema ITunesU
97

, em que qualquer usuário tem acesso a uma biblioteca em áudio de 

milhares de aulas e palestras realizadas em grandes universidades em vários países, 

como Estados Unidos, países do Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e Canadá. Uma 

modalidade de podcast de realização tecnicamente mais simples por, na maioria das 

vezes, prescindir do processo de edição, resumindo-se apenas à captura do som através 

de equipamento diversos que vão desde tocadores de MP3 com capacidade de gravação, 

gravadores digitais, microfones em uso conjunto com computadores até outros 

dispositivos de registro de áudio. 

No podcast ampliação de mídia o formato digital de áudio é utilizado para a 

distribuição on-line de conteúdos já previamente produzidos para outros veículos. 

Exemplos desse modo de elaboração de podcasts são a disponibilização em formato 

MP3 de programas de rádios como alguns das emissoras CBN
98

 e Rádio Bandeirantes
99

. 

O mesmo ocorre na reutilização, convertidos em áudio digital, de materiais como livros 

                                                 
97

 C.f: http://deimos3.apple.com/indigo/main/main.xml 
98

 C.f: http://cbn.globoradio.globo.com/servicos/podcast/NOME.htm 
99

 C.f.: http://radiobandeirantes.com.br/podcast.asp 
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em áudio, áudios extraídos de fitas cassetes de aulas de línguas, aproveitamento de 

áudio de programas de TV, de notícias e diversos outros transformados em podcasts e 

distribuídos pela internet. Uma forma de construção de podcasts ainda mais simples que 

a de registro, por necessitar apenas da conversão do áudio do analógico para o digital, 

possível pela simples conexão entre computadores e dispositivos tocadores de áudio 

analógico - tocadores e gravadores de fitas cassete de áudio, discos de vinil, vídeo 

cassete ou aparelhos de televisão e semelhantes - e utilização de softwares de gravação 

de som, muitos deles gratuitos. 

O podcast produção original é aquele já produzido como podcast desde seu 

princípio. Embora, por vezes, seja elaborado sem edição, os podcasts de maior acesso 

são marcados pelo cuidado técnico e pela edição na busca de um bom ritmo a marcar os 

episódios, os debates e a intercalação das falas dos participantes de modo a tornar o 

material interessante, leve e divertido. A qualidade técnica também é bastante 

considerada pela preocupação com ruídos ambientes e melhor qualidade na captação do 

som, tanto em relação aos equipamentos quanto à taxa de compressão de áudio
100

 

utilizada. Exemplos de podcasts produção original são o Nerdcast, vencedor de vários 

concursos
101

 de melhor podcast, e o Guanacast, parte integrante do site utilizado como 

referência neste estudo, o guanabra.info. 

Embora não utilizem nenhum tipo de diferenciação entre podcasts, Moura e 

Carvalho (2006) remetem em seu trabalho ao que denominamos podcast registro. Os 

autores apontam a possibilidade de otimização do tempo de aulas pelo uso desse tipo de 

podcast. Segundo eles, através do acesso prévio por parte dos alunos às aulas cujo 

conteúdo não costuma mudar de um ano para o outro, como química ou matemática, o 

professor pode dedicar mais tempo e atenção aos alunos individualmente em sala de 

aula. Idéia aplicada no primeiro podcast de Literatura Portuguesa
102

. O mote de 

produção dele, segundo os autores, é de que, através desse podcast, aos alunos que, por 

várias razões, não podem ir à escola, é possível, paliativamente, acompanhar os 

conteúdos da disciplina por meio dos áudios de leitura de textos e comentários sobre as 

obras estudadas. 

                                                 
100

 A compressão de áudio é utilizada para diminuir o tamanho dos arquivos de áudio. Dessa 

forma, quanto maior a compressão, menor o arquivo e mais rápido o seu download. Porém, quanto maior 

a compressão, menor a qualidade do som.  
101

 Dentre os quais podemos destacar o prênio nacional “IBest 2008” e o internacional “The Best 

of Blogs 2007”. 
102

 Disponível em http://linade.podomatic.com 
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O caráter mais simples, como citado anteriormente, dessa modalidade de 

podcast não deve, porém, ser entendido por sinônimo de desleixo na produção técnica 

dos episódios. Se não são consideradas as características dessa ferramenta específica, na 

qual as produções de maior inserção entre os usuários são marcados pela agilidade, 

ritmo e postura inclinada à captura do interesse do ouvinte através de um tom menos 

sisudo, o podcast registro, simplesmente gravando e pondo no ar a fala de algum 

palestrante, pode resultar em um material pouco interessante aos usuários. Nenhum tipo 

de podcast precisa ser sinônimo de material desinteressante. Podem ser produzidos 

materiais ricos tanto em podcast registro, ampliação de mídia ou produção original, o 

que irá depender da forma de produção do programa, bem como de sua adequação ao 

contexto de uso. 

Como apontado por Laing, Wotton e Irons (2006) em seu estudo sobre o uso do 

podcast na educação mediante experiências realizadas na School of Computing, 

Engineering & Information Sciences, da universidade de Northumbria, no Reino Unido, 

e na School of Medical Sciences, na universidade RMIT, na Austrália, existe a 

necessidade do entendimento, por parte dos produtores do material, das características 

peculiares do formato podcast. Segundo eles, além de dispor de um mecanismo de 

entrega sofisticado, o podcast também pode oferecer uma perspectiva única de produção 

e disponibilização do material educacional. Alertam, no entanto, que, de modo a 

explorar seu potencial, os educadores precisam entender que o processo de 

desenvolvimento educacional do material será influenciado pela natureza do uso do 

podcast. 

Uma crítica que podemos utilizar na prática através da escuta do já citado 

podcast de Literatura Portuguesa, um programa que, por seu ritmo lento, tom formal e 

baixa qualidade técnica, é elaborado de forma inadequada a despertar o interesse por 

parte dos alunos. Observação que pode ser ampliada à disponibilização de materiais em 

áudio produzidos a bastante tempo, e que já se apresentam como antiquados, como 

antigas aulas em fitas cassete ou mesmo o áudio de velhas vídeo-aulas transformadas de 

fitas VHS para podcast. Embora na teoria apresente uma proposta interessante de 

suporte à sala de aula, na prática compõe-se de podcasts muito pouco interessantes, 

morosos e de qualidade técnica atualmente obsoleta. 

Nesse ponto, podemos ressaltar características positivas que justificam em 

grande parte as razões da forte inserção do podcast produção original na internet. Essa 

modalidade de podcast é produzida já tendo em mente as peculiaridades do formato. 
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Não à toa, despertam cada vez mais interesse em um número crescente de ouvintes. 

Uma modalidade específica de podcast que leva em consideração a natureza do uso da 

ferramenta, como recomendado por Laing, Wotton e Irons. 

Como já relatado, podcasts são ouvidos geralmente em situações de espera, seja 

durante deslocamentos em transportes públicos ou privado, seja aguardando em uma 

fila ou mesmo realizando atividades domésticas. 

 

 

Entrevistador diz: 

falando em formatos, onde (em quais aparelho e em quais lugares) 

você costuma escutar o podcast? 

Entrevistado C diz: 

eu escuto em um aparelho mp4 que eu tenho aqui, escuto indo para o 

colégio 

 

 

Situações que denotam um cenário diferente daquele de sala de aula, 

reproduzido em podcasts registro. No contexto da escuta de podcasts, os usuários 

apresentam uma atenção parcial ao conteúdo, pois estão sempre alertas à fatores do 

ambiente, como a sua vez na fila, a chegada de seu ônibus, a lembrança do destino a que 

se dirige, o fim do momento de ócio no trabalho, ao contrário da sala de aula onde, 

apesar das naturais dispersões dos alunos, há um cenário elaborado para propiciar 

condições as mais indicadas a não desviar a atenção do aluno às falas de professores e 

colegas nas práticas das disciplinas escolares. O que acaba por ressaltar a importância 

de uma atenção maior ao modo de veiculação de informações, à sua recorrência de 

modo a evitar a perda de conteúdos importantes veiculados em cada episódio. Nesse 

sentido, Foschini & Taddei (2006) recomendam: 

 

 

O podcast libera o público para fazer outras atividades enquanto ouve 

o programa. Evite despejar uma avalanche de dados por segundo 

sobre o ouvinte. Procure ser redundante, mas de forma inteligente. A  

repetição existe para assegurar que a mensagem seja compreendida (p. 

26). 

 

 

Dessa maneira, a consideração dessa fragilidade da atenção dos ouvintes acaba 

também por reforçar a necessidade de dinâmica dos podcasts produção original através 
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da aplicação de um ritmo ágil, leve e dinâmico propiciado tanto pela edição quanto pela 

aplicação de um tom menos formal aos programas.  

Uma atenção ao interesse que não significa, no entanto, comprometimento da 

qualidade do conteúdo para os ouvintes. 

 

 

Entrevistador diz:  

O que lhe atrai na forma como são feitos os episódios do 

Guanabara.info? 

Entrevistado E diz: 

 A mistura do humor com a tecnologia, é um dos pontos que mais me 

agrada. Não são episódios 100% tecnicos, são tratados de maneiras 

diferentes. 

Entrevistador diz: 

o tom mais coloquial, menos formal, que é usado no podcast 

Guanabara.info, atrapalha de alguma forma seu aprendizado, seu 

entendimento dos conteúdos expostos por eles? 

Entrevistado E diz: 

Pelo contrário, como citado anteriormente até ajudam. 

 

 

Em consonância com o depoimento dos sujeitos ouvidos neste estudo, a pesquisa 

de Costa (2008) aponta igualmente uma inclinação dos estudantes à maior participação 

em situações escolares marcadas pela quebra da formalidade através da anexação de um 

contexto mais informal às práticas educativas. Em seu estudo sobre a utilização do 

Orkut como ferramenta de extensão de sala de aula, o pesquisador relata - referindo-se 

especificamente à investigação acerca da propensão dos alunos ao uso de fóruns na rede 

social Orkut para debates escolares: 

 

 

Foi importante também se perguntar o que realmente determinaria a 

participação ou a abstenção de determinados educandos. Os quais não 

são menos capazes, menos informados ou menos aplicados do que 

outros. Muitos, inclusive, se abstêm de participar das discussões, 

mesmo podendo dar sua contribuição de formas anônima. Ao serem 

perguntados se fossem solicitados pelo professor para voluntariamente 

se inscreverem em determinada comunidade dos debates relativos à 

disciplina, 42,8% deles revelaram que entram e participam 

voluntariamente das discussões. A pesquisa revelou que, muitas 

vezes o que os impede de participar é quando o fórum (a 

comunidade on-line neste caso) é excessivamente formal (...) (p. 

231, grifo nosso). 
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A preocupação em despertar o interesse nos ouvintes é também acentuada pelas 

características da forma de distribuição por demanda do podcast. Em programas de 

rádio ou TV os ouvintes e telespectadores, ainda que não achem interessante 

determinado programa, acabam por, ocasionalmente, cruzar novamente com aquele 

conteúdo no “zapear” da troca de canais e emissoras. Dessa maneira, essas produções 

contam com diversas chances para conquistar o público. Muitas vezes, inclusive, o 

hábito de ouvir ou assistir é despertado menos pelo mérito do conteúdo e mais pelo 

constante contato do usuário com o material, reproduzido à exaustão pelas emissoras, 

que enviam suas produções diretamente aos usuários através de suas estações. 

Na distribuição por demanda, no entanto, os usuários precisam ir ao encontro do 

conteúdo. Portanto, se um podcast não despertar a atenção do ouvinte já na primeira 

audição, dificilmente terá outra chance de conquistá-lo, tendo em vista que o usuário 

deverá novamente buscar o acesso ao conteúdo através de download, o que não faz 

muito sentido de ser feito em relação a um programa que não se revelou interessante ao 

ouvinte. Essas razões acabam por justificar o caráter peculiar dos podcasts produção 

original.  

O tom mais coloquial e bem-humorado é marcante e faz parte do formato de 

produção utilizado nos mais ouvidos podcasts do Brasil. Uma abordagem que acaba 

agradando aos usuários e gerando o necessário interesse pela escuta dos podcasts, 

enquanto conteúdos por demanda, componente fundamental também ao seu 

aproveitamento educativo. Um tom menos escolástico aplicado mesmo àqueles 

podcasts voltados ao ensino de conteúdos técnicos; temas, a princípio, tidos como 

sisudos. Como ocorre no podcast do guanabara.info, relacionado aos conteúdos da área 

de informática. 

 

 

Entrevistador diz: 

o que lhe atrai na forma que são feitos os episódios do 

Guanabara.info? 

Entrevistado C diz: 

Eles ensinam as coisas de uma maneira divertida, acho que com isso a 

pessoa fica mais a vontade e tem mais prazer em aprender 

Entrevistador diz: 

e você acha que essa maneira divertida, esse tom coloquial, atrapalha 

de alguma forma seu aprendizado? 

Entrevistado C diz: 

pelo contrario, ajuda até 
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Pela observação da podosfera
103

 brasileira atual, percebemos que uma utilização 

do podcast por parte da escola revela-se aquém de suas possibilidades se restrita ao 

simples registro de materiais já produzidos. Embora o podcast registro apresente 

possibilidades importantes de ampliação da disseminação de conteúdos diversos, como 

aulas e palestras registradas e distribuídas em áudio digital pela internet, essa ferramenta 

não pode ser resumida a isso. Tampouco se deve restringir o podcast a seu caráter de 

ampliador de mídia. 

A inserção social do podcast como ferramenta de conteúdo deve-se 

principalmente à disseminação de podcasts produção original. Ainda que grandes rádios 

disponibilizem seus programas no formato por demanda, esses podcasts ampliação de 

mídia não são os principais responsáveis pelo crescimento do uso dessa ferramenta. 

Para essa afirmação, podemos usar como referência eleições realizadas pela internet 

para a escolha dos melhores podcasts, como o brasileiro Prêmio Podcast 2008
104

 e o 

internacional, realizado pela empresa estatal alemã de mídia Deutsche Welle, o The Best 

of Blogs
105

, em que todos os vencedores foram do tipo produção original. Afirmação 

que, por conseqüência, se estende aos podcasts vencedores na categoria educação no 

prêmio nacional, aperteF5
106

, PodOffice
107

 e EscolaBR
108

. 

 

4.3.1.3 Oralidade, Tecnologia e Ação 

 

Se já pode ser rica a utilização na educação da capacidade da oralidade em 

despertar a atenção e o interesse, preenchendo uma forte demanda humana, sua 

utilização perene a partir do registro e utilização em áudio digital de projetos educativos 

em podcasts apresenta ainda mais possibilidades de uso. Utilização das possibilidades 

do podcast para abordagem de temas a fins de avanços educativos e mesmo como ponto 

de partida a posterior reunião dos sujeitos ouvintes em encontro, como ocorre pelas 

salas de chat e comunidade on-line do guanabara.info, na qual usuários agregados pela 

escuta do áudio encontram-se para discussão de temas do universo comum entre eles, 
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 Termo que refere-se ao cenário do conjunto de podcasts produzidos e veiculados. 
104

 C.f.: http://www.blog.premiopodcast.com.br/?p=71 
105

 C.f.: http://pt.wikipedia.org/wiki/The_Bobs 
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 C.f: http://apertef5.com.br 
107

 C.f.: http://www.podoffice.mypodcast.com/ 
108

 C.f.: http://www.podcast.sitedaescola.com/ 
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abordados ou não nos episódios. Uma interseção de dados do universo comum suscitada 

pela tematização do podcast que pode acabar atuando, até mesmo, como mote a 

encontros além do ambiente on-line. 

 

 

Entrevistado B diz: 

Eu estava ouvindo as rapidinhas do cast, quando ouço alguém da 

minha cidade. Não conhecia quem era. 

Algum tempo depois, levei meu computador para o conserto. Quando 

cheguei à oficina, descubro que o irmão do técnico era a pessoa do 

cast. Depois de algum tempo, comecei a conversar na internet com 

ele, até o dia em que nós ganhamos ingressos para o EDTED
109

, em 

PoA, então fomos juntos. Hoje, temos um projeto de site, graças ao 

Guanabara.info 

Entrevistado B diz: 

Descobri alguém com os mesmos interesses que eu, na minha cidade, 

(algo muito difícil). 

 

 

No caso específico citado no depoimento transcrito, o interesse da oralidade 

acaba por promover a interseção de dados do universo comum pela segmentação 

temática do podcast guanabara.info, que acaba por fomentar relações de pertencimento 

entre os ouvintes, tendo por resultado uma situação de cooperação entre sujeitos. 

Por esse exemplo prático, percebe-se também a relação estreita entre as 

categorias abordadas ao longo do modelo proposto e as inter-relações entre autores e 

abordagens educativas tomadas como referência por este estudo.  

Pela análise do relato do sujeito, percebe-se como o interesse predecessor da 

busca pelo conhecimento, descrita por Freire, acaba por estimular a ação, a identidade 

em exercício a tornar possível a interseção de dados do universo comum e o movimento 

de aproximação fundamental à educação dos homens entre si, como descrito pelo autor. 

A seguir, reforçados os laços pelo pertencimento, há o advento do contexto solidário, 

propício à colaboração entre sujeitos, fundamental às práticas educativas, alicerce da 

pedagogia Freinet em suas práticas e, ainda mais importante, sua filosofia de liberdade, 

opinião e trabalho conjunto. 

Um ciclo virtuoso de manifestações pertinentes e ricas, acima de tudo, por seu 

caráter espontâneo. A partir do respeito à condição de sujeito dos homens nasce uma 

educação dinâmica, efetiva, real. Os maiores e melhores avanços educativos surgem 
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 Evento da area de informática. 
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dessa prática. Uma educação natural, nascida do despertar do potencial de trabalho e da 

curiosidade epistemológica inerente aos homens, juntos pela educação não como seres 

forçados a compartilhar de um mesmo espaço sob a escravidão da imposição social da 

tolerância, mas pelo prazer e riqueza da convivência respeitosa em um ambiente 

estimulante à práticas promotoras de avanços verdadeiramente educativos. 

O que nos traz, através das análises, dados colhidos e reflexões realizadas, a 

percepção de que é fundamental a assimilação das características e potencialidades do 

uso da oralidade associada às possibilidades do áudio digital e da distribuição por 

demanda pelo ambiente on-line, típicas do formato podcast, para aplicação na educação. 

Um uso, no entanto, atento à natureza dinâmica da ferramenta e sua relação com os 

ouvintes no contexto em que esses a utilizam. Por atender uma forte demanda de nossa 

cultura, mesmo do homem em si, por promover o aproveitamento de momentos ociosos 

do dia-a-dia dos sujeitos em prol de seu desenvolvimento educativo, assim como por 

permitir a repetição do acesso aos conteúdos falados, o uso da oralidade associado às 

novas possibilidades da tecnologia caracteriza-se como de importância fundamental, 

portanto, de relevância suficiente a justificar sua inserção no modelo de referência ao 

despertar do interesse dos sujeitos em projetos educativos no ambiente on-line. 

 

 

4.4 Uso do vídeo associado à tecnologia digital 

 

Fundamentalmente, no contexto deste estudo, a utilização do vídeo digital como 

modalidade de ampliação de produção e acesso a conteúdos por parte dos alunos 

funciona de modo semelhante à utilização do áudio na associação de ambos com as 

características de distribuição por demanda do ambiente on-line. Podemos, portanto, 

afirmar que podcasts e videocasts, ou mesmo vídeo-aulas, possuem, no âmbito citado, a 

mesma estrutura.  

Quanto à conceituação, podcast e videocast seguem exatamente a mesma 

definição, basta-se substituir “áudio” por “vídeo” que teremos a definição precisa de 

videocast. Utilizando-se dessa definição, por consequência, concluiremos não haver 

grandes diferenças entre um podcast e um videocast, mesmo uma vídeo-aula em 
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formato digital, postada em algum projeto educativo em ambiente on-line. Referente a 

diferenciação entre videocast e vídeo-aula, o único fator que pode ser citado como de 

distinção diz respeito à periodicidade de atualizações: enquanto um videocast, na 

acepção do termo, diz respeito a publicação de vídeos em série e dentro de uma mesma 

temática, as vídeo-aulas podem consistir em produções avulsas. 

Ainda no quesito produção, pode-se igualmente afirmar que os videocasts, 

dentro da já citada equivalência com o podcast, seguem as mesmas modalidades 

produtivas. Assim, podem ser divididos em videocasts produção original - em 

conteúdos produzidos exclusivamente para a postagem digital, como os vídeos do 

guanabara.info -, registro - no qual atividades que não foram elaborados originalmente 

para a publicação digital são registradas para posterior distribuição on-line
110

 - e 

ampliação de mídia, em que vídeos de outros formatos são digitalizados para publicação 

on-line. 

Tal qual o podcast, os arquivos de vídeo utilizados para veiculação de conteúdo 

educativo são distribuídos por demanda, de modo a possibilitar uma atividade 

pedagógica mais contextualizada às individualidades de cada sujeito, seus horários e sua 

rotina diária, bem como sua forma peculiar de disposição às práticas educativas. 

Uma contextualização que tende, em geral, a ser menos efetiva que aquela 

exercida pela utilização do áudio em podcast, que após ser baixado em arquivo digital 

não demanda a utilização de um computador para execução, tornando possível seu 

acesso em momentos costumeiramente ociosos como em trânsito de deslocamentos, 

situações de espera ou ainda de forma concomitante à realização de atividades que 

demandam pouca atenção, como tarefas domésticas ou algumas atividades físicas. 

Possibilidades que ampliam o nível de autonomia do acesso a conteúdos em áudio em 

relação ao vídeo - de execução quase que restrita a computadores e de acompanhamento 

exclusivo, impossibilitado de ocorrer, ao contrário de podcast, de forma simultânea à 

realização de outras atividades. Ainda que existam aparelhos portáteis que também 

toquem vídeos, em geral esses apresentam tela muito pequena e de baixa resolução, 

comprometendo o bom e confortável acesso às produções. A predileção pelo áudio é 

expressa na fala de uma usuária do guanabara.info, site que conta tanto com podcasts 

quanto com videoscasts. 

 

                                                 
110

 Para informações mais detalhadas, consultar a seção 4.3.1.2 desta dissertação, intitulada 

“Modalidades de Podcast”. 
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Entrevistador diz: 

se você pudesse escolher, escolheria que os podcasts fossem em 

formato de video ou como eles são mesmo, de audio? 

Entrevistada A diz: 

os dois são muitos bons,mas acho que por audio eu aprendo mais 

 

 

Uma predileção relativa, que, de modo algum, justifica uma suposta defesa da 

substituição de um pelo outro, como se um projeto devesse escolher entre o uso do 

áudio ou do vídeo digital. Tais quais inúmeras outras tecnologias e práticas educativas, 

essas têm em sua soma a maior possibilidade de contribuição à educação. A riqueza da 

utilização dessa modalidade tecnológica em vídeo é expressa na fala da mesma usuária 

do site. 

 

 

Entrevistador diz: 

você acha que realmente aprendeu com o site? 

Entrevistada A diz: 

sim 

Entrevistador diz: 

ou é só diversão mesmo? 

Entrevistada A diz: 

concerteza 

Entrevistada A diz: 

aprendi muita coisa com o site 

Entrevistador diz: 

que tipo de coisa? 

Entrevistada A diz: 

eu fazia curso de html,mas n conseguia aprender direito,e graças aos 

vídeos de html do guanabara eu consegui aprender 

 

 

A semelhança entre podcasts e videocast se dá também pelo fato de que, como 

explicitado no capítulo anterior, a oralidade está bastante presente na utilização dos 

vídeos por esses serem, antes de tudo, fala. 

Portanto, ainda que reconheçamos as imensas possibilidades da inserção da 

imagem digital em produções educativas, aplicamos, pela natureza deste estudo - focado 

no modo de despertar o interesse dos sujeitos em projetos educativos em ambiente on-

line, não nas especificidades do uso da imagem na educação, objeto de inúmeros outros 

ricos estudos específicos - a consideração do áudio e do vídeo digital como 
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semelhantes. Consideração tomada a partir do entendimento de serem ambas 

modalidades que igualmente contribuem para a ampliação das possibilidades de acesso, 

pelas peculiaridades da distribuição on-line por demanda, a conteúdos e modos de 

produção por parte dos sujeitos. 

Desse modo, entendemos, em favor do delineamento do objeto de estudo desta 

pesquisa, não haver necessidade de maior desenvolvimento para a inserção do videocast 

e vídeo-aulas no modelo em construção, por, no âmbito trabalhado neste estudo, ambos 

seguirem relação semelhante à utilização de podcasts em projetos educativos em 

ambiente on-line: provedores de um maior grau de autonomia em relação ao acesso e 

produção de conteúdo, contextualizados à realidade individual dos sujeitos pela 

distribuição por demanda e modo de execução desvinculado de horários previamente 

estabelecidos. Portanto, para a referência sobre um potencial uso de audiovisuais para 

ampliação do interesse dos alunos ao uso ativo de projetos educativos em ambiente on-

line, recomendamos a leitura, e relativização ao vídeo, do capítulo anterior; “uso da 

oralidade associada à tecnologia digital”. 

Assim, nos moldes da reflexão do capítulo anterior, igualmente recomendamos a 

utilização de vídeo-aulas e videocasts para a veiculação de conteúdo e como modo de 

produção de trabalhos por parte dos alunos em projetos educativos em ambiente on-line. 

 

4.5 Desenvolvimento da prática de acesso periódico 

 

Uma educação onde os alunos adentrem ao ambiente escolar simplesmente por 

obrigação para a obtenção de notas suficientes para a aprovação certamente não é 

aquela pela qual devemos lutar. Uma postura pobre à educação em qualquer ambiente: 

na sala de aula ou em ambiente on-line, no prédio da escola ou em projetos educativos 

em ambiente on-line realizados em contextos escolares. 

A riqueza da educação, como explicitado por Freire, nasce da ação espontânea 

movida pela “curiosidade epistemológica” (2004, p.51) agindo em favor do crescimento 

educativo dos sujeitos. Nesse ponto, uma categoria surge como um produtivo modo de 

estimular essa curiosidade epistemológica e, por conseqüência, o interesse dos sujeitos 
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em projetos educativos em ambiente on-line: a criação da prática de acesso regular e 

espontâneo a determinado projeto educativo em ambiente on-line. 

A partir do desenvolvimento da prática de acesso regular, movido não pela 

obrigação, mas pela curiosidade, pelo interesse espontâneo, as atividades educativas 

acabam perdendo grande parte de seu caráter sisudo. O próprio acesso ao projeto 

educativo on-line acaba por perder seu aspecto enfadonho, sinônimo de atividade 

onerosa, acepção promotora de desestímulo e evasão em qualquer projeto educativo.  

Considerando a afetividade como notadamente vinculada à educação - e às 

categorias trabalhadas no modelo de referência em construção -, nasce o entendimento 

de que caso o acesso a um projeto educativo se dê no âmbito da obrigação, na forma de 

projetos que, desconsiderando as categorias humanas trabalhadas até aqui, são marcados 

pela desqualificação desses quesitos como hegemônicos, é natural que os sujeitos 

acabem associando a ele uma sensação afetiva negativa, de desagrado. Assim, desde o 

princípio, a atividade escolar já será pautada pelo desinteresse dos alunos na prática, 

associada, dessa forma, apenas a fins de obtenção de conceitos para a aprovação 

institucional em determinado curso, transformando a rica atividade educacional em não 

mais que uma forma de conseguir um certificado ou diploma. 

Em contrapartida, caso haja o desenvolvimento da prática espontâneo de acesso, 

baseado no interesse, a determinado projeto educativo on-line, acaba-se criando, por 

associação afetiva, uma imagem positiva daquela prática aos sujeitos, vinculando a elas 

um caráter de prazer, a partir do qual o trabalho foge à concepção mercantil e 

funcionalista, adquirindo, assim, um caráter de atividade desejada, prazerosa. 

 

 

Entrevistador diz: 

com qual freqüência você costuma acessar o Guanabara.info? 

Entrevistado B diz: 

eu acesso diariamente, quando entro na internet 

Entrevistador diz: 

ah, legal 

Entrevistador diz: 

e o que lhe leva a acessar o site com essa freqüência? 

Entrevistado B diz: 

na verdade foi porque eu botei ele na barra dos favoritos  

Entrevistado B diz: 

sério 

Entrevistado B diz: 

é porque sempre tem algo interessante para ver 

Entrevistado B diz: 

agora até tem menos posts 
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Entrevistado B diz: 

mais ainda tem muita coisa 

 

 

A desvinculação da noção de trabalho como relacionado ao ideário funcionalista 

e capitalista deve ser assimilada como um dos pontos-chave para superar a visão 

educativa tradicional, pré-progressista, que associa o trabalho ao sacrifício, bem como a 

educação à repetição sistêmica de atividades pré-formatadas praticadas unicamente no 

intuito de formação de qualificação para o mercado de trabalho. Se não podemos pensar 

em uma educação que não a nascida da ação espontânea dos sujeitos, como esses podem 

trabalhar associando a essa prática um caráter de ação onerosa, realizada simplesmente 

no intuito de uma formação técnica para uma qualificação visando exclusivamente a 

obtenção de recompensas materiais, como que alheios a educação como processo a 

formar o homem para vida? Como oposição a visão exclusivamente mercantil do 

trabalho, destaca-se o movimento de re-elaboração da noção de trabalho pela escola 

proposto por Célestin Freinet. 

Formador de uma pedagogia baseada no trabalho, Freinet considera a ação como 

ponto central da educação. Movendo os alunos da figura de recebedores passivos para 

seres ativos, que aprendem a fazer fazendo, Freinet relatou em sua teoria e demonstrou 

em sua prática docente o teor distinto do trabalho escolar nascido dentro de uma 

pedagogia de respeito aos sujeitos, numa atmosfera espontânea e solidária, em 

detrimento da noção funcionalista do trabalho enquanto atividade de sacrifício, labuta 

cujo intuito exclusivo vincula-se à acumulação de renda, ampliadora de possibilidades 

de realização de objetivos financeiros e materiais. 

Como modo de distinguir o trabalho espontâneo, não-alienado e não vinculado 

exclusivamente a fins mercantis, enfim, o trabalho no âmbito da educação vista como 

atividade libertadora do homem, Freinet criou o termo “trabalho-jogo”, assim descrito 

pela referência a um trabalho que, nascido da ação espontânea e solidária dos sujeitos, 

carrega consigo o prazer e a vontade de agir típicas das ações lúdicas envolvidas nos 

jogos das crianças. Pela fala de seu personagem Mathieu é possível entendermos a 

distinção realizada por Freinet do trabalho libertador e educativo daquele de cunho 

obrigatório e passivo. 
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- É que já não medimos - recomeçou Mathieu, depois de uma curta 

pausa - a força eminente de que nos privamos no dia em que demos as 

costas radicalmente ao trabalho-jogo para nos voltarmos para a tarefa 

obrigatória que nos sujeita, da qual nos esquivamos tão logo seja 

possível, mediante más ações, se necessárias, e a qual exigem em 

contrapartida, para a manutenção de um mínimo de equilíbrio 

indispensável à vida social, atividades de descontração compensatória 

que ocupam, na civilização atual, o lugar outrora reservado à 

concentração e á cultura (FREINET, 1998, p.333). 

 

 

Ainda falando através de seu personagem, Freinet refere-se em tom ainda mais 

agudo à concepção funcionalista do trabalho tomada como prática social vigente.  

 

 

Os protestos, os mal-entendidos, as greves e as diversas lutas 

sobrevêm primeiro nas empresas em que o trabalho deixou de ser 

trabalho para se tornar quase exclusivamente labuta obcecante 

(FREINET, 1998, p.338). 

 

 

Utilizando a noção freineteana de trabalho neste estudo, podemos, mais uma 

vez, embasar nos referenciais teóricos utilizados a inter-relação das categorias 

abordadas. Em nossas análises e observações, utilizando como exemplo prático o 

comportamento dos sujeitos no uso do guanabara.info, concluímos que a postura ativa 

nascida de fatores como consideração da voz e identidade dos sujeitos acaba por resultar 

em desenvolvimento de pertencimento e, por conseqüência, geração de ações solidárias 

de cooperação dos usuários entre si e para com o projeto educativo em ambiente on-

line. Uma análise que suscitou a relação estreita entre solidariedade e trabalho, 

comprovada na prática pelo comportamento observado e relatado pelos sujeitos usuários 

do guanabara.info. Uma comprovação prática da relação entre afetividade e trabalho 

apontada por Freinet quando afirma que “a verdadeira fraternidade é a fraternidade do 

trabalho” (1998, p.335). 

O desenvolvimento do interesse, formado no trabalho das categorias analisadas 

neste estudo, é promotor de disposição à ação educativa, ao trabalho solidário na 

acepção freineteana. Afirmação elaborada enquanto pressuposto pelas análises teóricas 

realizadas e confirmadas na prática por meio das percepções dos sujeitos usuários do 

guanabara.info. 
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Entrevistador diz: 

Você já colaborou de alguma forma com o Guanabara.info? 

Entrevistado D diz: 

no primeiro comentário que eu fiz eu dei boas dicas lá 

Entrevistador diz: 

e o que lhe levou a isso, a comentar, ou a buscar colaborar? 

Entrevistado D diz: 

eu já vinha usufruindo do site faz uns tempos e agora resolvi expressar 

o que eu havia experimentado e gostado 

Entrevistador diz: 

ah, legal 

Entrevistador diz 

e você estaria disposto a colaborar de outras formas, usando de 

alguma aptidão sua para produzir em prol do site, ajudando, por 

conseqüência, ao melhoramento do site até para os outros usuários? 

Entrevistado D diz 

topo, por que não ? vamos cair pra dentro 

 

 

A ação enquanto escolha espontânea dos sujeitos movidos pela curiosidade 

epistemológica revela-se como uma frutífera forma de alcançar largos avanços 

educativos. Uma conduta em que o trabalho, enquanto ação dos sujeitos em busca da 

construção do conhecimento, assume a condição de atividade prazerosa, significante, 

libertária. Desarticulando-se, como elaborado por Freinet, a noção de trabalho como 

aquela típica do capitalismo curtido no âmago do individualismo anti-educativo, para o 

qual o trabalho se resume a um caminho para a transposição social a camadas 

econômicas as mais elevadas. 

Tendo, como já relatado, o desenvolvimento da prática de acesso periódico ao 

projeto educativo em ambiente on-line um papel ampliador do interesse espontâneo dos 

sujeitos em relação a esse, através do desenvolvimento de uma relação de prazer do uso 

e conseqüente maior disposição ao trabalho na acepção freineteana, resta-nos a questão: 

como desenvolver entre os sujeitos a prática de acesso periódico a projetos educativos 

em ambiente on-line? Questão que buscaremos responder em seguida. 

 

4.5.1 Desenvolvendo a prática de acesso periódico a projetos educativos em 

ambiente on-line 
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Buscaremos nestas reflexões o esclarecimento de como pode dar-se o 

desenvolvimento espontâneo da prática de acesso periódico dos sujeitos a projetos 

educativos em ambiente on-line. Na busca por essa resposta, destacamos a fala dos 

entrevistados descrevendo seus costumes de acesso e as motivações pelas quais 

desenvolveram essa rotina no uso do guanabara.info. 

 

 

 
Entrevistador diz: 

Com qual freqüência você costuma acessar o Guanabara.info? 

Entrevistado C diz: 

Todos os dias 

Entrevistador diz: 

O que lhe leva a acessar o site com essa freqüência? 

Entrevistado C diz: 

Bom, antigamente costumava acessar só por causa do podcast, mas 

hoje acesso para ver as noticias que os editores postam também 

Entrevistador diz: 

então, o fato de estar sendo sempre atualizada as noticias acaba 

sendo um fator a determinar seu acesso? 

Entrevistado C diz: 

Não só por isso, eles postam notícias e outras curiosidades que eu não 

vejo em outros sites 

 

 

 

O caráter de atualidade do site, constantemente alimentado com notícias 

relacionadas ao tema educativo abordado - as tecnologias da informática, em hardware 

e software - é destacado pelos sujeitos como um importante fator gerador da prática de 

acesso periódico. 

 

 

Entrevistador diz: 

com qual freqüência você costuma acessar o Guanabara.info? 

(...) 

Entrevistada D diz: 

quase todos os dias 

Entrevistada D diz: 

eu escuto mais os podcast do que acessar o proprio site la 

Entrevistada D diz: 

'rsrs[ 

Entrevistador diz: 

humm 

Entrevistador diz: 

O que lhe leva a acessar o site com essa freqüência, quase todos os 

dias? 

Entrevistada D diz: 
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ah sim'  é porque eles todos os dias atualizam o site colocando 

informações neh 

Entrevistada D diz: 

ai as vezes dou uma olhadinha 

 

 

A variedade de opções é apontada pelos sujeitos como forte motivo de seus 

constantes acessos ao guanabara.info. No site, além da postagem diária de notícias 

relacionadas à temática educativa abordada, há a publicação quinzenal do podcast 

guanacast, e atualização constante de cursos diversos - também relacionados ao tema 

do site - e vídeo-aulas. 

 

 

Entrevistador diz: 

então costuma acontecer de você ir acessar algo e acabar acessando 

também uma outra seção do site? Por exemplo, ir baixar o podcast e 

acabar acessando um link de noticia? 

Entrevistado B diz: 

ah sim 

Entrevistado B diz: 

efeito youtube 

Entrevistado B diz: 

aconteceu isso agora 

Entrevistado B diz: 

eu abri o episodio do podcast 

Entrevistado B diz: 

e já fui pra notícia das patentes do google 

 

 

 O acesso de múltiplas seções descrito na fala do sujeito possui um papel 

importante no desenvolvimento da prática de acesso periódico, originado na variedade 

de opções e seções. Uma variedade que tem sua importância vinculada não apenas ao 

números de opções em si, mas à forma como essas são estruturadas e disponibilizadas 

aos usuários. Nessa questão, utilizamos como referência Costa (2008), quando afirma 

que não pode ser desconsiderado o caráter propenso à fragmentação dispersiva da 

internet, ganhando, portanto, grande importância a atenção à forma de disponibilização 

centralizada das seções de um site. 

 

 

Como a web é hipermidiática, isto é, tem a não linearidade do 

hipertexto, é multimídia e interativa, é um espaço de convergência de 
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meios de informação por excelência.  Sendo assim, há uma maior 

facilidade de nos perdermos no momento em que navegamos por ela e 

buscamos conhecimento no sentido amplo do termo.  

A conseqüência disso, muitas vezes, é o agravamento da falta de 

sistematização das informações que tentamos encontrar (p. 21). 

 

 

O pesquisador traz de sua observação prática no curso de Especialização em 

Ensino de Comunicação Social (parceria entre Uneb-UFRN) realizado entre 2004 e 

2005 por uma plataforma de EaD - a TelEduc -  a conclusão da maior adequação da 

centralização de seções à forma espontânea de uso dos sujeitos de ferramentas on-line 

relacionadas à troca de mensagens. 

 

 

(...) no curso semi-presencial de Especialização em Ensino de 

Comunicação Social, pudemos observar que, segundo as estatísticas 

de acesso ao sistema, ao mesmo tempo que houve uma grande 

freqüência ao Mural por parte dos educandos, houve também um 

completo abandono do espaço destinado ao Fórum de discussões,  

mesmo tendo os professores proposto vários temas para debates. 

Sendo assim, o Mural, por sua vez, passou a servir para tudo: desde 

contatos aluno-professor, aluno-aluno, felicitações de aniversário, 

discussão de temas não propostos, comentários sobre filmes ou 

atualidades políticas (p. 158). 

 

 

Um modo de uso centralizado de ferramentas on-line que se relaciona não só 

com funções de troca de mensagens, mas também com seções de acesso a conteúdos 

por parte dos alunos. 

Uma consideração de forma de organização centralizada, de modo a combater 

uma fragmentação dispersiva, utilizada pelo guanabara.info. Distribuídas de modo 

bem estruturado, as seções são dispostas de forma centralizada, não-fragmentada, o que 

acaba por criar um cenário mais propício ao acesso á diversas seções. Pela descrição 

dos usuários, é comum ocorrer de, ao ir a uma seção, ele acabar, por curiosidade, 

entrando também em outra e, ao final, somar novas seções àquelas que lhe despertam o 

interesse, que funcionam como razão à utilização do projeto. Dispostas de forma a se 

alimentarem mutuamente, as seções previamente visitadas pelos usuários acabam 

servindo como mote à descoberta de outras, criando uma relação recursiva na qual o 

ingresso em uma acaba servindo como causa de busca à outra, e esse possivelmente 
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promovendo a visita a uma terceira seção, ampliando, dessa forma, o interesse de 

acesso ao projeto por parte dos sujeitos. Uma prática formada em situações corriqueiras 

nas quais, por exemplo, um sujeito vai na seção de podcast e acaba sendo atraído por 

uma notícia interessante, e, após um tempo navegando pelo texto, acaba por ter a 

curiosidade de clicar em um link de um curso específico. 

 

 
Entrevistador diz: 

Costuma acontecer de você ir acessar algo e acabar acessando 

também uma outra seção do site? Por exemplo, ir baixar o podcast e 

acabar acessando um link de noticia? 

Entrevistado D diz: 

sim, já sim 

Entrevistado D diz: 

do php
111

 eu fui para o podcast 

Entrevistado D diz: 

e depois eu pulei para notícias 

 

 

Outro fator importante à criação e manutenção da prática de acesso periódico é a 

manutenção da regularidade de atualizações. Nesse campo, os sujeitos apontam as 

quebras na freqüência de atualização como fator a diminuir sua freqüência de acesso, 

desestimulando-os, ainda que parcialmente, a acessarem com regularidade o sistema. 

 

 
Entrevistador diz: 

então a diminuição da frequÊncia de atualização acabou sendo um 

dos fatores a diminuir sua frequência no acesso ao site, vocÊ passou 

a acessá-lo menos por isso? 

Entrevistada C diz: 

justo 

Entrevistada C diz: 

eu ii o meu outro amigo 

Entrevistada C diz: 

a gnt entra pra baixar os casts 

 

 

Considerando as análises realizadas e os relatos das experiências práticas dos 

sujeitos no uso do projeto educativo em ambiente on-line observado, concluímos que a 

manutenção de atualizações constantes e a pluralidade de seções dispostas de modo 

centralizado - elaboradas de forma a estimularem-se mutuamente aos usuários - são 

fatores relevantes ao desenvolvimento da prática de acesso periódico a projetos 

educativos em ambiente on-line. Uma prática que, por ser promotora de uma maior 
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disposição à ação por parte dos sujeitos - pela substituição do caráter de obrigação ao 

acesso por um movimento de utilização espontânea - é de recomendável inserção no 

modelo de referência elaborado neste estudo. 

 

4.6 Autonomia pela tecnologia 

 

O desenvolvimento tecnológico - desde a imprensa de Guttenberg a disseminar o 

livro, até os arquivos digitais de texto, áudio e vídeo - a muito reforça as possibilidades 

de autonomia dos sujeitos em sua educação. As palavras de um autor já falecido que 

podem ser compreendidas nas letras do livro, a aula que pode ser ouvida em um podcast 

na fila de espera do banco - e que pode ser assistida repetidas vezes na tela da TV ou do 

computador, mesmo do celular - sem que nunca se tenha compartilhado uma sala de 

aula com o professor.  

Possibilidades ricas que, porém, devem ser contextualizadas ao universo da 

educação. 

 

4.6.1 Autonomia de produção e acesso a conteúdos no contexto educacional 

 

Quando citamos autonomia, é importante esclarecer a que autonomia nos 

referimos relativizando-a ao contexto educacional. 

Certamente não nos referimos a uma autonomia que suponha uma educação 

autônoma enquanto de quem supostamente aprende só. Como explicitado na linha de 

pensamento de Andrade (1993), mesmo quem pensa educar-se só, proclamando-se 

autodidata ao adquirir certo conhecimento por meio de um livro, esquece que aquele 

texto foi escrito por alguém. Dessa forma, o dito “auto-didata” aprendeu com o autor. 

Até a aprendizagem tateada, o “aprender a fazer fazendo” citado por Freinet, de forma 

alguma pode ser tida como um modo de educação solitária. Afinal, toda e qualquer 

experiência dos sujeitos é social, tendo em vista que, mesmo aquelas ocorridas só, 

desenvolvem-se através de padrões de valores elaborados, das mais diversas formas, a 

partir de convivências sociais.  
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A autonomia a qual nos referimos diz respeito, sim, à facilitação à aproximação 

dos conteúdos, em seus modos de produção e acesso. Nesse cenário, a autonomia 

possibilitada pelas tecnologias do ambiente on-line acaba por melhorar o potencial de 

acesso dos alunos a conteúdos, pelas possibilidades de acessos sob demanda: múltiplos, 

de horários à escolha dos usuários, em mídias diversas - áudio, vídeo e texto - de modo 

a adequar-se à cada contexto, a cada momento no dia-a-dia dos alunos, atribuindo-lhes, 

dessa forma, um maior grau de independência e autonomia nessa etapa específica do 

processo educativo. Como destaca Moura, Carvalho (2006), referindo-se 

especificamente à ferramenta podcast, “A flexibilidade espacial e temporal, a nível da 

gestão individual dos momentos e espaços de aprendizagem, é um dos contributos que o 

podcast vem trazer ao cenário educativo.” 

Uma autonomia que, no entanto, de modo algum pode ser associada apenas ás 

possibilidades técnicas. Fato que acaba impossibilitando seu exercício à margem de 

uma política sistemática de formação do estudante para o uso embasado e crítico dessas 

tecnologias. Não sendo assim, ainda que fazendo uso das ferramentas em questão, 

manteremos um cenário distante da autonomia de acesso a conteúdos, onde usuários 

continuam no novo meio acessando a materiais que reproduzem tradicionais modelos 

acríticos e mercantis – impostos por meio da grande mídia – através, por exemplo, do 

download de canções apenas de artistas que tocam nas novelas, de acesso restrito a sites 

de grandes programas de TV ou à páginas de notícias de celebridades, dentre outros, 

marcando, assim, uma situação de passividade na qual estaremos “ „plugados‟, como 

consumidores acríticos, nos produtores de conteúdo, nos jogos eletrônicos, no comércio 

(...) (ANDRADE, 2009, p. 07)”. 

Ainda assim, a desconsideração das possibilidades dessas tecnologias remonta a 

um atraso para a educação. A inserção dessas possibilidades no meio escolar, ainda que 

não signifique melhorias educacionais garantidas, provê - associado à uma postura 

crítica de formação do usuário da internet - um potencial acréscimo nas possibilidades 

de trabalho pedagógico e práticas educativas as mais diversas.  

A experiências dos sujeitos - usuários do guanabara.info - colhidas na coleta de 

dados deste estudo reforçam, através de relatos práticos, a importância da utilização de 

ferramentas de tecnologia como auxílio à educação. 

 

 

Entrevistador diz: 
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e você considera a escuta do podcast do guanabara como uma 

experiência educativa, você realmente aprende com esse podcast? 

Entrevistada D diz: 

nossa.. 

Entrevistada D diz: 

aprender tuuudo eu nao aprendo 

Entrevistada D diz: 

mas boa parte sim 

Entrevistada D diz: 

as vezes eles usam uma linguagem la que nao intendo 

Entrevistada D diz: 

ai quando tou com coragem eu  procuro pesquisar pra intender 

Entrevistador diz: 

humm 

Entrevistador diz: 

então o podcast do guanabara acaba lhe estimulando a realizar 

outras atividades, fazer suas proprias pesquisas para entender algo 

que não ficou claro no programa? 

Entrevistada D diz: 

isso 

Entrevistada D diz: 

éé as vezes eu faço  

Entrevistada D diz: 

dou uma olhadinha pra intender .. mas nao todas as vezes 

Entrevistador diz: 

legal 

Entrevistador diz: 

já teve algum assunto que você escutou no podcast e depois passou a 

acessar na internet, ou pesquisar pra saber mais, por ter lhe 

despertado o interesse? 

Entrevistada D diz: 

alguns 

Entrevistada D diz: 

nao que passei a acessar mas que tipo passei a saber mais sobre tal site 

Entrevistada D diz: 

como a google e a yahoo eu ja acessava mas nao intendia muito a 

historia de criação 

 

 

No relato citado observamos, mais uma vez, a relação entre as categorias 

trabalhadas neste estudo. Como iremos analisar na seção 4.6.5 - Autonomia e Interesse -

, o trabalho da autonomia pela tecnologia acaba por gerar uma postura de ação no 

estudante, estimulando-o à pesquisa espontânea nascida não da obrigação institucional, 

mas do interesse, da curiosidade epistemológica inerente aos sujeitos. 

 

4.6.2 Autonomia de ação 
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Outro aspecto importante da autonomia na educação é o seu entendimento 

enquanto liberdade de ação dos sujeitos. Uma educação autônoma é aquela baseada no 

respeito à liberdade dos sujeitos, suas escolhas, sua não dependência de uma figura 

superior para lhes transmitir o saber em um modelo de escola baseado na divisão entre 

mestres, acima, e “alunos-pupilos”, abaixo, mas uma educação de trabalho em um 

contexto igualitário, no qual professores e alunos seguem um relacionamento para 

construção do conhecimento baseado não na hierarquia, mas na aproximação. Uma 

postura que, naturalmente, acaba por criar condições mais positivas ao desenvolvimento 

da ação e do interesse por parte dos alunos. 

 

 

Entrevistada B diz: 

Gosto das aulas q tem mais interação entre alunos e professores, que 

sejam mais engraçadas, mas q ao mesmo tempo consigo aprender.. 

Entrevistador diz: 

pra vocÊ então é importante que o professor não se aapresente como 

uma figura "superior", mas como alguém que está lá pra orientar os 

alunos, como como um grupo, uma unidade, e não um chefe? 

Entrevistada B diz: 

Sim.. 

Entrevistada B diz: 

Porque ele é superior? 

Entrevistada B diz: 

só pelo fato de ele ser meu professor, isso PARA MIM não significa 

que ele seja, e se sinta melhor do que eu.. 

Entrevistador diz: 

concordo 

Entrevistada B diz: 

ele como eu, está aprendendo a cada dia. 

 

 

Essa acepção de autonomia na educação, talvez até mais urgente que aquela que se 

refere à possibilidade de acesso direto dos alunos à elaboração e download de 

produções, não será o foco considerado nesta categoria específica deste estudo. 

Decisão tomada pelo fato da autonomia, enquanto liberdade de ação desvinculada 

de autoridades agindo sobre os sujeitos, ser um fator já implícito em todas as categorias 

trabalhadas, nascido do próprio referencial teórico seguido nesta pesquisa. Dessa 

maneira, em termos práticos, a inserção da autonomia na acepção citada acabaria por 

funcionar de forma pleonástica, repetindo com outras palavras um tema já abordado em 

categorias como expressão da identidade e consideração da voz dos sujeitos.  
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Portanto, a categoria autonomia, no modelo referencial proposto, se refere a 

ampliação das possibilidades de acesso e produção de conteúdos, desvinculando os 

alunos da dependência institucional no que diz respeito ao acesso à materiais os mais 

diversos. 

 

4.6.3 Aplicação crítica da tecnologia em busca da autonomia na educação 

 

Em uma sociedade em que as tecnologias da informação e comunicação são 

tidas por muitos como fins, e não meios de sofisticar certas práticas tradicionalmente 

exercidas pelo homem, dificilmente haverá cenários em que a implantação de projetos 

envolvendo tecnologia educacional, na forma da assimilação de instrumentos de 

tecnologia como apoio à práticas tradicionais em sala de aula, será vista com receio por 

parte de autoridades escolares. No entanto, essa fato não é suficiente para cessar as 

preocupações relacionadas à aplicação da tecnologia na escola. Afirmação que se 

sustenta na constatação de que tão danoso quanto reservas relacionadas à anexação 

desses recursos pode ser o pouco conhecimento das características próprias de cada 

ferramenta por parte daqueles que gerenciam sua utilização no meio escolar.  

Para uma implantação apropriada à educação não basta a simples prática 

superficial tecnicista das ferramentas, mas o entendimento sobre seu uso a ir além do 

conhecimento básico. De certo, é fundamental, na busca dos melhores impactos 

educativos, a utilização desses recursos de tecnologias gerenciados por professores ou 

responsáveis que mantenham uma relação estreita com a tecnologia, a utilizem com 

desenvoltura. Desse entendimento nasce a necessidade, maior do que nunca, da 

anexação do uso da tecnologia já na formação de nossos professores, bem como a 

capacitação - a ir além da simples apresentação das ferramentas - de nossos educadores 

de modo a torná-los familiarizados com o computador, com a internet e os novos 

aparelhos que podem servir como apoio às práticas educativas. 

Uma anexação mais adequada se dá a partir de uma visão sensata da relação 

“homem versus ferramentas técnicas” nas práticas educativas. Assim como é 

equivocado o posicionamento das ferramentas técnicas como promotoras de avanços 

por si só, ignorar seus potenciais é adotar uma postura de visão restrita. Rechaçar a 

tecnologia em prol de uma noção humanista distorcida, que exclui aquela da educação, 

é tão prejudicial a essa quanto a eleição do meio técnico como fator principal a 
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determinar os desenvolvimentos educativos. Nessa questão, no contexto do processo de 

reforma agrária, Freire aponta a necessidade de um posicionamento equilibrado.  

 

 

Não são as técnicas, mas sim a conjugação de homens e instrumentos 

o que transforma uma sociedade. No processo da reforma agrária, não 

se deve tomar uma posição exclusivista em relação ao técnico ou ao 

humano. Toda prática de reforma agrária que conceba estes têrmos 

como antagônicos é ingênua. Nem a concepção vaziamente 

“humanista", no fundo reacionária e tradicionalista, antitransformação, 

que nega a técnica, nem tampouco a concepção mítica desta última, 

que implica num tecnicismo desumanizante; numa espécie de 

"messianismo” da técnica, em que esta aparece como salvadora 

infalível. Este messianismo acaba, quase sempre, por desembocar em 

esquemas “irracionalistas”, nos quais o homem fica diminuído (Freire, 

Paulo., 1971, p. 38). 

 

 

Entusiasta da tecnologia como ferramenta de auxílio às práticas na escola, 

Freinet esclarece a importância dessa anexação como algo a ir além da simples inserção 

passiva das ferramentas. Como relata o autor, qualquer mudança das práticas educativas 

passa, antes de tudo, por uma mudança de mentalidade, em que a adição de novas 

práticas deve ser seguida de uma contextualização à cultura escolar vigente. 

Contextualização nascida a partir de uma tomada de posicionamento ousada, 

propositora, questionadora. Uma visão prospectiva de educação na qual o respeito ao 

passado não implica numa submissão a esse, explicitada por estagnação em uma 

educação envolta em práticas anacrônicas. Práticas essas que, considerando o caráter 

dinâmico de uma ação educativa problematizada - por isso, em constante mudança, em 

constante evolução - provam-se inadequadas à educação. 

 

 

Em educação, a revolução é ainda mais lenta e laboriosa do que nas 

outras técnicas de trabalho; as pessoas têm tendência em impor ás 

gerações que se lhe seguem os mesmos métodos que as formaram, ou 

deformaram. A cultura tradicional continua obstinadamente baseada 

num passado caduco e trava as forças inovadoras que dinamizam o 

avanço. A necessária prudência assume, infelizmente, demasiadas 

vezes, o aspecto da reacção e são muitas vezes esses mesmos homens 

que já não seriam capazes de imaginar a vida sem cinemas, discos ou 

telefonia, sem automóvel nem avião, que continuam a insistir, no que 

toca à educação, para si próprios a para seus filhos, nas normas do 

século passado, com um atraso que muitos técnicos se esforçam por 

explicar e justificar. (Freinet, 1974, p. 12) 
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Como elaborado diversas vezes ao longo deste estudo, a anexação adequada das 

tecnologias à educação passa, sempre, pela consideração dos sujeitos como figuras 

centrais do processo educativo. Dessa maneira, se almeja resultados educativos 

relevantes, a inserção das tecnologias deve sempre ser realizada a partir de um 

entendimento de seu papel como secundário, como de auxílio e, portanto, deve ocorrer 

em uma prática a levar sempre em consideração os quesitos humanos fundamentais à 

educação - quesitos esses explorados neste estudo na forma das categorias trabalhadas, 

que, em sua essência, acompanham de modo similar a forma de construção do 

conhecimento humano desde seu princípio. Se, para a educação, ignorar a tecnologia 

configura-se em retrocesso, assimilá-la de forma inadequada pode ser igualmente 

prejudicial. Nesse sentido, a contextualização dos meios às práticas educativas de forma 

relativizada acaba por se apresentar como a melhor solução. Freinet (1974) confirma 

essa necessidade de ressalvas no modo de aplicação dos meios tecnológicos na 

educação, prática em que “devem tomar-se grandes precauções, de forma a garantir a 

segurança numa evolução que afecta o potencial vital das gerações (...)” (p.12). 

 

4.6.4 Exemplos práticos do desenvolvimento da autonomia a partir da 

utilização de ferramentas relacionadas ao ambiente on-line 

 

Sem dúvidas as novas TICs acabam trazendo facilidades que acabam, de fato, 

aprimorando a forma dos alunos disporem de materiais educativos, tornando essa 

atividade mais célere, prazerosa, interessante e rica educativamente. 

A utilização de vídeo-aulas, por exemplo, corresponde a um grande avanço no 

que se refere à conquista de um maior grau de autonomia de alunos em relação ao 

acesso a conteúdos, ampliando, dessa forma, as possibilidades a esse fim. 

O uso do áudio digital por parte de estudantes também é largamente disseminado 

e promotor de práticas a reforçar a autonomia dos alunos. Exemplo disso é a utilização 

do serviço iTunes-U, da célebre empresa americana de tecnologia de informática 
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Apple
112

, onde estão disponíveis para download gravações em áudio de mais de cem mil 

aulas das maiores universidades do mundo. 

 

 

[...] um estudo que acaba de se publicado nos EUA traz uma 

conclusão polêmica: escutar a gravação de uma aula faz você aprender 

mais do que se estivesse na sala com o professor. A psicóloga Dani 

McKinney, da Universidade Estadual de Nova York, fez uma 

experiência com 64 estudantes. Metade deles assistiu a uma palestra, e 

os demais ouviram um podcast com a gravação dessa aula. Uma 

semana depois, todos fizeram uma prova. Em média, quem usou o 

iPod tirou nota 7,1 - mais que os 6,2 conseguidos pelos alunos que 

estavam na sala de aula. Como é possível?  

„Tudo depende do que você faz com o mp3‟, diz McKinney. Ela 

explica que, tendo a aula gravada, os alunos podem escolher em que 

momento querem estudar e também podem ouvir várias vezes as 

partes mais difíceis. (BARBOSA, 2009) 

 

 

Resultados que sublinham os benefícios do uso das tecnologias on-line e até sua 

maior eficácia, em determinados contextos, em relação às formas tradicionais de 

práticas escolares. Fazemos a ressalva que, no entanto, o cenário descrito, ainda que 

positivo, diz respeito a um momento bastante específico do processo educativo, instante 

que, em absoluto, remonta à totalidade da educação: nascida não da simples exposição 

de conteúdos - capturada no podcast ou ouvida em sala de aula - mas da relação entre os 

sujeitos, nas práticas conjuntas do educador educando e do educando educador.  

Há ainda, na mesma pesquisa, o relato sensato que também desmistifica a visão 

holística que elege as tecnologias modernas como instrumentos quase mágicos, pelos 

quais os alunos supostamente aprendem de forma completamente diferente daquela pela 

qual sempre aprenderam. “A pesquisadora só faz uma ressalva: os alunos preguiçosos, 

que não fizeram anotações sobre a matéria enquanto ouviam o podcast, foram tão mal 

quanto quem estava na sala de aula” (BARBOSA, 2009). Como ressaltado pela 

psicóloga McKinney, caso não haja um comprometimento prático por parte dos alunos, 

o uso do podcast será tão pobre de avanços educativos quanto qualquer aula na escola, 

se essa for marcada por postura semelhante dos estudantes. 
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Conclusões surpreendentes para muitos, não tanto aos usuários corriqueiros de 

tais ferramentas. A autonomia possibilitada por essas tecnologias é destacada pelos 

sujeitos. 

 

 

Entrevistador diz: 

se vocÊ pudesse escolher, escolheria escutar o guanabara por 

podcast ou por rádio? 

Entrevistada D diz: 

por podcast mesmo 

Entrevistador diz: 

por quê? 

Entrevistada D diz: 

por que tipo eu acho mais pratico 

Entrevistada D diz: 

na radio eu fico mais preso ao aparelho neh 

Entrevistada D diz: 

eeu quando tou escutando geralmente seria mais no cel ou no mp4 

Entrevistador diz: 

ah, entendi, enquanto no rádio tradicional você teria que ter um 

equipamento só pra escutar o programa de rádio, com o podcast vocÊ 

pode aproveitar equipamentos que você já tem e usaria de qualquer 

forma, como o mp4 ou o celular 

Entrevistador diz: 

né isso? 

Entrevistada D diz: 

isso  

Entrevistador diz: 

mas, no mp4 não funciona rádio? 

Entrevistada D diz: 

funciona ;D 

Entrevistada D diz: 

mas tipo 

Entrevistada D diz: 

 sao todas as vezes que eu consigo ouvir todo o episodio 

Entrevistada D diz: 

ai no mp4ou no aparelho celular 

Entrevistador diz: 

ahh 

Entrevistada D diz: 

eu posso dar pause 

Entrevistador diz: 

bem lembrado! hehehe 

Entrevistada D diz: 

e terminar de ouvir em outro momento 
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4.6.5 Autonomia e Interesse 

 

Como todas as categorias previamente citadas, a autonomia pela tecnologia na 

educação oferece possibilidades largas de colaborar à criação de um cenário mais 

propício ao desenvolvimento do interesse em projetos educativos em ambiente on-line. 

Por seu modo de acesso por demanda, a veiculação de conteúdo em formato 

digital propicia uma relação dos alunos com o conteúdo que se dá em um molde de 

maior maleabilidade.  

Como destacado pelos sujeitos, a possibilidade de acesso ao conteúdo em 

horários diversos configura-se como uma das maiores vantagens da autonomia pela 

tecnologia aplicada à educação. 

 

 

Entrevistador diz: 

quais, pra você, são as vantagens de usar o formato (podcast)? 

Entrevistado C diz: 

a portabilidade, posso carregar o audio em meu mp3/mp4, celular, e 

ouvir aonde eu quiser.  

 

 

Essa autonomia relaciona-se ao interesse? A resposta à questão é positiva. Como 

se dá essa relação é o que iremos esclarecer neste momento. 

É certo que, invariavelmente, um aluno, por mais estimulado que seja, acabará 

tendo de assistir a alguma aula ou exposição docente a contragosto. Uma contrariedade 

muitas vezes associada não a um desagrado em relação ao conteúdo exposto, mas, 

considerando o contexto individual de cada sujeito, a uma atividade realizada em um 

momento inoportuno para esse. 

Diversos fatores da vida moderna acabam por influir na forma da relação dos 

alunos com as práticas educativas. Um estudante pode apresentar dificuldades de 

entendimento de certos conteúdos expostos em sala de aula por não ter dormido o 

suficiente na noite anterior, por estar preocupado naquele momento com uma questão 

profissional a ser resolvida mais tarde, ou mesmo não estar, por um considerável 

número de razões, em um momento propício à decodificação de uma exposição mais 

elaborada, que demande maior atenção. É fato que na dinâmica do dia a dia vivemos 

vários momentos, apresentando níveis diversos de disposição a toda sorte de atividade, 
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dentre as quais pode ser incluída a educação, no que se refere ao seu momento de 

exposição de conteúdos. Da mesma forma que em um momento preferimos adotar uma 

postura mais reservada, enquanto em outro buscamos encontrar e conversar abertamente 

com colegas e amigos, até desconhecidos. Dinâmicas individuais a nos tornar, ao longo 

do dia e dos dias, dispostos e indispostos, tão diferentes em distintos momentos, que não 

podem ser ignoradas pela educação essas dinâmicas, por fazerem parte da essência 

humana. 

 

 

Sigo em mares calmos, 

por vezes agitados. 

Nuns dias navego milhas, 

noutros fico ancorado, 

quase naufragado, 

pilhado 

num barco chato 

no inverno escasso. 

No verão zarpo 

sem porto certo. 

De velho, só o barco. (Freire, E., 2010) 

 

 

A disposição a atividades educativas, como não poderia deixar de ser, está 

inserida nesse ciclo de mudanças inerente ao humano. 

Nesse aspecto, o caráter linear da cronologia da exposição oral em sala de aula - 

sempre vinculada a um horário específico - acaba por mostrar-se inadequado à natureza 

do homem no que diz respeito a sua disposição à ação, como as educativas. Embora não 

desconsideremos o caráter indispensável da atividade em sala de aula - por suas lições 

de convivência social, conversa face a face e construção do conhecimento dos sujeitos 

em encontro - entendemos, também, suas limitações em relação à dinâmica própria dos 

sujeitos no aspecto relatado. 

Uma limitação contornada pela autonomia da tecnologia associada à educação. 

Característica que, não à toa, acaba sendo apontada pelos estudantes como relevante 

para seduzi-los ao uso constante dessas ferramentas como modo de auxílio à suas 

práticas educativas. 

 

 

Entrevistador diz: 

Quais, pra você, são as vantagens de usar o formato (podcast)? 
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Entrevistada D diz: 

;D 

Entrevistada D diz: 

ah é tipo assim .. o audio facilita mais neh 

Entrevistada D diz: 

eu posso baixar 

Entrevistada D diz: 

e passar pro cel, mp4 

Entrevistada D diz: 

e escutar em outros momentos em que eu nao tiver um computador 

por perto 

Entrevistador diz: 

humm 

Entrevistador diz: 

quais momentos seriam esses? 

Entrevistador diz: 

diga ae, por favor, umas situações onde você costuma escutar os 

podcasts 

Entrevistada D diz: 

eu costumo ouvir na escola , em casa quando tou sem fazer nada 

Entrevistada D diz: 

na rua quando eu tou indo pro colegio 

Entrevistada D diz: 

as vezes antes de dormir 'kk 

 

 

A escuta de podcast, como relatada pela entrevistada, ressalta sua importância e 

potencialidades relacionadas à educação. Afirmação embasada na fala desse sujeito ao 

relatar que, mesmo dentro da escola, em determinados contextos, escolhe utilizar o 

podcast. 

Utilizando o podcast ou material em vídeo de execução em computadores, 

celulares ou aparelhos de MP4, os alunos podem assistir ou ouvir uma exposição oral na 

hora e local que bem entenderem. Dessa forma, o cenário educativo, utilizando-se da 

captura digital e posterior disponibilização de uma exposição educativa, ou mesmo de 

um podcast produção original, acaba por adquirir um cunho até mais humanizado no 

que diz respeito à contextualização à rotina individual do sujeito. Na lida prática, um 

determinado conteúdo poderá ser escutado não como na escola, em um horário pré-

determinado como obrigatório ao aluno independente de suas individualidades, mas, ao 

contrário, no momento que mais convier ao sujeito, em uma situação em que ele esteja 

mais apto - por razões individuais pessoais - e, por conseqüência, mais disposto à 

prática educativa. Adquirindo, assim, a atividade educativa maiores possibilidades de 

despertar o interesse dos sujeitos. Afinal, pela autonomia da tecnologia, eles irão acessar 

uma determinada exposição e iniciar o trabalho pedagógico nos momentos que mais lhe 
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interessarem, independente de quaisquer outros fatores que não lhe digam respeito 

individualmente. 

Dessa forma, a anexação da autonomia da tecnologia colabora a um acréscimo 

do interesse dos sujeitos ao uso ativo de projetos educativos em ambiente on-line por 

substituir, nas práticas de exposição de conteúdo, o acesso em horário obrigatório por 

um acesso contextualizado à individualidade de cada sujeito; seus horários, sua rotina, 

seus momentos de maior disposição ao pensar educativo. 

Seguindo a linha de pensamento deste estudo, esclarecemos, mais uma vez, que 

não acreditamos que a inserção das tecnologias, por si só, opere a substituição do caráter 

de obrigatoriedade de certas práticas educativas por uma atmosfera de prazer e 

interesse, pelo fato dos sujeitos adentrarem nessas práticas apenas nos momentos que 

lhe forem mais interessantes. É óbvia a percepção de que, caso o aluno não se interesse, 

por fatores diversos, por um determinado conteúdo, prática ou temática abordada em 

estudo, não fará diferença significativa a exposição do conteúdo em horário obrigatório 

ou de livre escolha ao aluno. A substituição da obrigação pela contextualização - no que 

se refere a quesitos cronológicos - que citamos se relaciona a uma inserção dentro de 

um cenário educativo notadamente mais complexo, constituído por inúmeros fatores a 

pesar ora em favor da atividade em sala de aula como mais adequada, ora favorável ao 

uso da autonomia da tecnologia como mais efetiva em um certo contexto. 

Por essa razão, nossas conclusões relacionadas à autonomia da tecnologia 

apontam para duas afirmações fundamentais.  

Primeiramente, afirmamos que de modo algum a autonomia da tecnologia prevê 

o isolamento dos indivíduos, ou a desconsideração da sala de aula como um grande 

ponto educativo, indispensável aos avanços educacionais.  

A seguir, concluímos que não há, em uma educação que trabalhe com sujeitos 

ativos, como estabelecer determinada modalidade ou prática educativa simplesmente 

como melhor ou pior que outra. A consideração de valoração de cada escolha educativa 

- em favor da prática em sala de aula, da autonomia pela tecnologia ou do uso de 

ambiente on-line de forma síncrona ou assíncrona - passa, impreterivelmente, pela 

consideração do contexto, do momento educativo e pela relativização ao cenário 

educativo específico; formado pelos sujeitos e por suas condições humanas, técnicas, 

cronológicas e materiais. 

Desse modo, quando nos referimos à autonomia pela tecnologia aplicada à 

educação nos referimos, antes de tudo, a suas possibilidades. Por essa ótica, qualquer 
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orientação de anexação dessas ferramentas à educação traz em si um cunho referencial 

e, acima de tudo, nunca substitutivo. Propomos, pelo modelo construído, sempre a 

inserção de novas possibilidades aos projetos educativos em ambiente on-line, não a 

substituição de uma por outra prática educativa. Nessa linha de pensamento, propomos 

a utilização do podcast não como substituto à exposição em sala de aula, assim como 

podemos propor a possibilidade de troca de mensagens assíncronas por e-mail não 

como substituto à conversa, a troca de mensagens síncronas por chat não em detrimento 

do bate-papo face a face, a utilização de videoconferência não em substituição ao 

encontro físico, mas, em todos os exemplos citados, como modos de soma de 

possibilidades educativas na utilização de práticas e recursos os mais diversos como 

ferramentas de aplicação pedagógica. 

Considerando essa abordagem de soma de possibilidades, e nunca de 

substituição, pelos fatos apresentados e análises realizadas, concluímos ser a utilização 

das possibilidades de autonomia advinda do uso de tecnologias on-line, somadas aos 

recursos de dispositivos recentes tocadores de arquivos digitais de áudio, vídeo e texto, 

positiva para inserção no modelo de referência ao despertar do interesse dos sujeitos em 

projetos educativos no ambiente on-line. 

4.7 Ação e aproxim-ação: Cooperação, Solidariedade 

 

A cooperação é parte inerente do trabalho educativo. Processo de produção que 

se confunde com a própria educação por ser nascido da relação de indivíduos em ação 

conjunta, construída, assim como o conhecimento, não por um sujeito ou por outro, mas 

no meio desses, na amálgama entre o agir de todos os envolvidos. Educação e 

cooperação confundem-se por serem processos efetivados não em nenhuma das 

extremidades de seus envolvidos - professor ou alunos individualmente - mas no espaço 

relacional do contato no agir e receber ações entre os sujeitos. 

Assim, não há como pensar em educação individual, avulsa ao coletivo. Para a 

educação, essa idéia de auto-suficiência, ou mesmo auto-didatismo, remete-se ao 

individualismo em sua acepção de limitadora de ações por estar restrita aos curtos 

potenciais do indivíduo que pensa sozinho em detrimento das possibilidades infindáveis 

de quem pensa, e age, em conjunto. Por essa consideração, qualquer noção de 
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suficiência individual na busca pelo conhecimento pode ser relacionada como não mais 

que uma conduta geradora de simples assimilação de informação, um aprendizado que, 

de modo algum, se configura em atividade suficiente a formar o ser para vida; para 

vivê-la e modificá-la - ler, construir e reconstruir o mundo. Uma prática individualista 

que, por essa razão, sequer poderia ser considerada educativa. 

Se o conhecimento se desenvolve no espaço da relação entre os sujeitos, emerge 

de forma natural a necessidade de socialização das atividades educativas. Afinal, 

trazendo o conhecimento em sua essência o trabalho coletivo, como não realizar seu 

trabalho igualmente dessa forma? Uma questão abordada por Freinet de forma bastante 

elucidadora.  

A incorporação das práticas cooperativas é uma tônica na pedagogia Freinet. 

Atuando como centralizadora de todas as ações libertárias de sua pedagogia, a 

cooperação é a base filosófica de toda elaboração prática do ideário freinetiano. 

Respeitando as individualidades dos sujeitos, aptos também a trabalhar suas 

particularidades tendo para si a liberdade de ação e escolha por momentos individuais e 

coletivos, a pedagogia do trabalho apresenta a cooperação não como um específico 

momento educativo, ou mesmo um pré-requisito a ser exigido institucionalmente na 

forma de projetos específicos desse cunho, mas como uma inclinação pedagógica 

constante nas práticas em sala de aula, e fora dela. Mais que uma prática, a cooperação 

na pedagogia Freinet consiste em um posicionamento pedagógico, político e social. 

Uma acepção de colaboração na educação a suplantar a idéia simplista do “trabalho em 

grupo”, obrigatório aos alunos no pensamento pedagógico tradicional, em favor da 

criação da atmosfera de união e aproximação entre os alunos, de modo a que esses, 

espontaneamente, trabalhem de forma conjunta: criticando e sendo criticados, agindo e 

sofrendo ação, criando, dessa maneira, uma intercessão entre as ações de cada indivíduo 

inserido no agir coletivo espontâneo. 

As práticas-chave da pedagogia Freinet, por seu cunho humanista, configuram-

se como um terreno fértil para o desenvolvimento da cooperação, por essa ser e atender 

a uma demanda própria do humano, de sua forma de natural de educar-se e educar. 

Assim, o texto livre, a livre expressão, a realização constante de assembléias entre os 

alunos, a escuta e consideração da opinião dos estudantes, o jornal escolar, a permuta de 

produções na correspondência interescolar, enfim, as diversas práticas freineteanas são 

moldadas no alicerce da cooperação. 
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A construção do conhecimento e a educação, como um processo de homens 

entre si, são atividades coletivas. Iniciativas múltiplas que, como dito, se confundem por 

seu caráter em comum. Como separar educação de construção do conhecimento se não 

há como construir o conhecimento só? Como pensar em educação separada da ação 

colaborativa, portanto? Como pensar em ação colaborativa sem solidariedade, e como 

considerar essa dissociada da afetividade? 

Retomando a análise das inter-relações entre as categorias trabalhadas neste 

estudo, torna-se latente como a afetividade, embora fator desconsiderado por uma visão 

funcionalista da educação, é fator fundamental à cooperação, portanto, à educação. 

 

 

Em meus tempos de colégio havia uma professora que eu odiava e que 

também não ia nem um pouco com minha cara. Ela veio substituir 

outra professora que eu gostava muito, com quem sempre me dava 

bem e com a qual sempre obtive bons resultados. Resultado da 

mudança? Fiquei reprovado, claro! Como eu iria querer estudar em 

uma aula onde eu odiava quem lecionava? Como aprender assim? Não 

tem como (Weck, 2009). 

 

 

Uma constatação da impossibilidade de separar-se educação e afetividade 

suscitada pela indagação: como realizar a educação, processo que se dá na relação dos 

homens entre si, em um cenário carente de boas relações interpessoais entre professores 

e alunos, mesmo dos alunos entre si? Como antagônico ao exemplo citado, podemos 

relatar o impacto positivo da consideração da afetividade no processo educativo, ainda 

que realizado através das limitações sensoriais - importantes ao desenvolvimento da 

afetividade - do ambiente on-line. 

 

 

Entrevistador diz: 

Você acha que pelo fato de você poder participar através de votações 

sobre escolha de temas, formato do programa, bem como através de 

críticas e sugestões nos comentários do blog e por e-mails lidos nos 

episódios você acaba tornando-se parte do Guanabara.info?  

Entrevistador diz: 

Ou essa participação indireta na produção do programa não lhe 

caracteriza como parte do site, mas como um usuário, alguém que 

simplesmente acessa, apesar de poder participar das formas 

previamente relatadas? Em resumo: você se sente parte do 

Guanabara.info? 

Entrevistada C diz: 
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logicoo 

Entrevistada C diz: 

eu fui uma das 1ªs mulheres a ser comentada toda semana lah 

Entrevistada C diz: 

de receber o carinho do gustavo 

Entrevistador diz: 

hehehe 

Entrevistada C diz: 

que ate hj fala cmg 

Entrevistada C diz: 

que soube da minha facul. do meu namoro 

Entrevistada C diz: 

kkkkkkkkkkk 

 

 

Considerando os limites de tempo e espaço - dentro das notórias limitações do 

ambiente on-line, relacionadas à supressão de alguns sentidos físicos, de potencial valor 

ao desenvolvimento da afetividade -, a busca pela incorporação da afetividade, como 

mote à humanização do processo educativo e ao desenvolvimento de um cenário 

solidário de estímulo à cooperação, é de importância marcante para elaboração de 

projetos educativos em ambiente on-line estimulantes ao uso ativo por parte dos 

sujeitos. 

Uma busca que não passa pela obrigatoriedade de desenvolvimento de laços de 

amizade entre os usuários, tampouco pela criação de situações que forcem os sujeitos a 

isso. Considerando, ainda, que o desenvolvimento de laços de amizades é algo que 

demanda um tempo significativo - muitas vezes indisponível aos prazos exíguos das 

atividades educativas escolares em ambiente on-line -, a ambição do estabelecimento de 

relações pessoais entre os sujeitos pode acabar por tornar-se algo idealizado, em certa 

medida, impraticável se relativizado às limitações já citadas do contexto educativo 

abordado por este estudo. Dessa maneira, a anexação da afetividade nasce da deliberada 

preocupação com o caráter humano nas relações educativas, ainda que pelo ambiente 

on-line, em que a expressão resume-se muitas vezes apenas aos textos ou imagens 

estáticas. Nasce como, mais que um conjunto de regras ou práticas, uma orientação 

referencial que aponta que a educação em ambiente on-line se dá entre pessoas, não 

entre máquinas. 

Nesse ponto, podemos utilizar como um bom exemplo da consideração da 

afetividade - e dos naturais desdobramentos dessa consideração - o modo de elaboração 

do podcast do guanabara.info.  
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Pelo uso de um tom menos formal, distante da escolástica, pautado na derrocada 

da sisudez em prol de apresentações orais bem-humoradas, mais humanizadas e gentis, 

o podcast acaba agradando seus usuários e estimulando-os a escuta dos programas e 

conteúdos educativos vinculados. Conteúdos esses que, de modo algum, tem seu 

entendimento prejudicado pelo uso de uma linguagem distinta àquela formalmente 

aplicada nas práticas escolásticas. 

 

 

Entrevistador diz: 

essa forma menos formal que é usado no podcast Guanabara.info, 

atrapalha de alguma forma seu aprendizado, seu entendimento dos 

conteúdos expostos por eles? 

Entrevistada D diz: 

eu acredito que nao 

Entrevistada D diz: 

por nao ser tao formal 

Entrevistada D diz: 

que eu axo que eu intendo mais 

 

 

“A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo 

da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da 

alegria (FREIRE, P., 2004).” Como ilustrado por Freire, a educação não deve ser 

sinônimo de uma seriedade pejorativa a excluir a alegria da construção do 

conhecimento. Desqualificar a utilização de qualquer expediente por esse pautar-se na 

alegria, no bom-humor, é ver com equívoco a educação, atribuindo a essa um caráter 

desvinculado da afetividade que pouco tem a ver com o modo humano de elaborar o 

saber e ampliar a leitura de mundo dos sujeitos.  

Uma confirmação das relações humanas, em seu caráter afetivo, como fatores de 

significativa influência no modo de desenvolvimento das atividades educativas que se 

encontram, além desta, também em outras pesquisas a ouvir a opinião de alunos sobre o 

tema. 

Citando os estudos Behavior, and Students Ratings of College Teaching 

Effectiness; A Path Analysis, Students´ Ratings of Teacher Personality and Teaching 

Competence
113

, Students´ Ratings of Teacher Personality and Teaching Competence
114

 

                                                 
113

 Erdle, Stephen; Murray, Harry G. e Rushton, J. Philippe (1985) Personality, Classrom 

Behavior, and Students Ratings of College Teaching Effectiness; A Path Analysis, Journal of 

Educational Psychology, 77, 394-407. 
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e Teacher Personality Traits and Student Instructional Ratings in Six Types of 

University Courses
115

, Morales (2008) reafirma a importância de fatores afetivos para a 

criação de um ambiente educativo inclinado à participação ativa dos sujeitos. 

 

 

Há uma série de estudos, e muito bem-feitos, que mostram a relação 

entre qualidade do professor (no entender dos alunos) e traços de 

personalidade e de caráter. Nós mesmos poderíamos ter anunciado os 

resultados antes até de ler essas pesquisas: os dominadores, distantes, 

agressivos ou neuróticos são mais mal qualificados que aqueles 

considerados flexiveis, próximos e, curiosamente, os que são vistos 

como organizados, perfeccionistas, eficazes e outros traços associados 

à motivação de êxito. (...) 

Em outras listas encontramos entusiasmo, senso de humor, etc. (...) É 

melhor ser engraçado que enfadonho (...) 

Não vamos á sala de aula para fazer os alunos rirem (o que 

ocasionalmente vem bem a calhar) tampouco para ser carinhosos, a 

fim de que eles se sintam bem, e sim para ajudá-los em sua tarefa de 

aprender. Se, em contrapartida, faltar à tarefa didática o componente 

de relação humana (com os esclarecimentos que queiramos fazer, pois 

estamos dentro da sala de aula), a qualidade do aprendizado padecerá 

e até mesmo se deixará de ensinar e aprende coisas importantes. 

(p.35.37, 51) 

 

 

As pesquisas citadas ressaltam a importância da consideração da afetividade na 

educação. Uma consideração, como exemplificado por nós e pelos exemplos expostos, 

perfeitamente passível de aplicação prática no trabalho de projetos educativos em 

ambiente on-line. Uma afirmação que se sustenta a partir da experiência do podcast do 

guanabara.info. Para a consideração da afetividade em projetos educativos em ambiente 

on-line, no entanto, é fundamental que essa anexação seja relativizada às condições 

próprias de cada cenário, considerando as limitações e potencialidades próprias a 

formarem as especificidades de cada contexto educativo; pela consideração de seu 

ambiente -  ferramenta on-line usada -, suas condições de trabalho - tempo disponível -, 

mesmo seu contexto social - possibilidades materiais inerentes a cada classe social - e 

humano - a personalidade própria de cada envolvido, trabalhando a afetividade ao seu 

modo pessoal.  

                                                                                                                                               
114

 Jones, John (1989), Students´ Ratings of Teacher Personality and Teaching Competence, 

Higher Education, 18, 551-558. 
115

 Murray, Harry G., Rushton, J. Philippe e Paunonen, Sampo V. (1990), Teacher Personality 

Traits and Student Instructional Ratings in Six Types of University Courses, Journal of Educationna 

Psychology, 82, 250-261. 
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Referindo-nos ao contexto humano, a contextualização na forma de anexação da 

afetividade sublinha sua importância pelo fato de que, como relatado por Morales, nem 

sempre traços de personalidade notadamente agregadores, como o bom-humor presente 

no podcast do guanabara.info, estarão presentes de forma plena nos sujeitos, 

professores ou alunos. Assim, tal qual em todo este estudo, tomamos como exemplo o 

tom coloquial e o bom-humor utilizado no podcast guanabara.info não como uma regra 

a ser seguida, mas como uma referência a exemplificar como pode ser realizada a 

consideração da afetividade, traduzida no tom mais humano utilizado nos materiais, em 

projetos educativos em ambiente on-line.  

Uma postura que seguimos por, como esclarecido no capítulo de metodologia 

deste estudo, buscarmos o isolamento de razões que levam os sujeitos a utilizarem 

ativamente o site guanabara.info não para simplesmente aplicarem essas características 

simetricamente aos contextos escolares, mas relativizá-las à instituição escolar em suas 

características próprias.  

A anexação da afetividade às atividades educativas em ambiente on-line 

relaciona-se, portanto, mais que a qualquer prática específica, à preocupação com o 

caráter humano das relações educativas em suas diversas formas. Por conseqüência, 

pode ser mote à criação de um cenário potencialmente rico e estimulante aos sujeitos, 

envoltos nas benesses que a afetividade, como base da solidariedade e cooperação, pode 

trazer ao desenvolvimento do interesse ao uso ativo de projetos educativos. Uma 

orientação que se mostra ainda mais pertinente se aplicada à educação em ambiente on-

line, que, por prescindir, como já dito, de importantes fatores físicos acaba por criar uma 

demanda ainda maior pela incorporação de uma afetividade atitudinal em favor da 

criação e manutenção de um bom cenário aos sujeitos em processo educativo. 

A partir do desenvolvimento da afetividade, estabelecida na forma de 

solidariedade, surge o cenário propício a uma postura aberta à cooperação. Uma 

situação na qual essa nasce não da coação, mas da iniciativa espontânea dos sujeitos 

que, solidários e pertencidos, buscam maneiras próprias de colaborar por um bem 

comum, oferecer suporte ao crescimento de um projeto do qual participam, ainda que, 

por realizar-se fora de contextos escolares, não estejam sujeitos a nenhum tipo de 

benefício que não o prazer de ajudar a quem, ou o quê, lhes é estreito. 

 

 

Entrevistador diz: 
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Você já divulgou o Guanabara.info para algum amigo?  

Entrevistada C diz: 

jah sim 

Entrevistada C diz: 

tinha ate um album sobre o site no meu Orkut 

Entrevistada C diz: 

eu colocava frases no meu msn 

Entrevistada C diz: 

ii toda vez que ouvia colocava no auto falantee 

Entrevistada C diz: 

AUSHAUSHA 

Entrevistador diz: 

hehehehe, o que lhe levou a fazer isso? 

Entrevistada C diz: 

a minha cara ii a do meu namo jah era guanabara 

Entrevistada C diz: 

por causa da amizade dos produtores 

Entrevistada C diz: 

pq eu axo o site mto interessante 

Entrevistador diz: 

humm 

Entrevistador diz: 

quer dizer que essa relação de amizade entre produtores e usuários é 

fundamental pra vocÊ participar do programa, escutar, divulgar aos 

amigos, colaborar em favor do podcast? 

Entrevistada C diz: 

concertezaa 

 

 

Nascida da coação, desconsideramos, pelo referencial teórico deste estudo, 

qualquer atividade educativa enquanto colaborativa. Mais do que a prática, a 

colaboração nasce das motivações por trás das atitudes. Um entendimento a ir além das 

superficialidades de um olhar funcionalista que considera ações como um fim em si 

mesmas, como algo descontextualizado do meio e desprovido de intenções e 

posicionamentos implícitos em cada ato. Como esclarece Dantas e Souza (2007, p. 76), 

“a atividade coletiva, por ela mesma não garante a cooperação”. 

Dessa forma, a cooperação não se estabelece no fato da ação, mas por sua 

motivação, pela sua atmosfera, por suas conseqüências à construção do conhecimento 

entre os homens. A consideração desses fatores é o que separa a cooperação do simples 

“trabalho em grupo”. Práticas que, vistas superficialmente, se apresentam como as 

mesmas, porém, considerados os fatores descritos, associam a si acepções 

completamente distintas. 
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Entrevistador diz: 

Você já chegou a divulgar o podcast ou o site para algum amigo ou 

amiga? 

Entrevistada E diz: 

Sim, sempre. Toda semana eu divulgo, acompanho. Nós temos o 

twitter eu acompanho, ele (Gustavo Guanabara, principal produtor do 

site guanabara.info) já chegou a postar no site uma sugestão minha. 

Então, esse contato é muito próximo. 

 

 

Nesse momento, é pertinente observar que, no âmbito que trabalhamos, nos 

referimos à cooperação em dois aspectos.  

No primeiro, referimo-nos a cooperação em seu aspecto de ação conjunta na 

produção ou elaboração de expressões compartilhadas na forma de atividades 

educativas socializadas. Sejam socializadas pela elaboração em conjunto, sejam pela 

emissão e consideração da opinião alheia em suas modificações - como na permuta das 

produções dos alunos realizada no método Paulo Freire de alfabetização de adultos e no 

jornal escolar e correspondência interescolar freineteanas.  

Uma segunda forma, separada da primeira apenas para referência didática, é a 

colaboração enquanto comprometimento com a qualidade e execução de um projeto 

educativo do qual o sujeito faz parte. Uma postura que, para ser adotada 

espontaneamente, demanda que o sujeito, além de fazer parte, se sinta parte do projeto. 

 

 

Entrevistador diz: 

eu percebo que você quer que o guanabara cresça, procura ajudá-lo 

divulgando aos amigos, disposta a colaborar. Você se sente parte do 

guanabara.info? 

Entrevistada A diz: 

sim,n só o guanabara como fazer com q as pessoas entendem que a 

tecnologia tambem é cultura 

 

 

Nascida desse pertencimento, a cooperação acaba estabelecendo uma relação 

recursiva com o interesse pelo projeto educativo em ambiente on-line: enquanto a 

cooperação nasce desse interesse, acaba também por reforçá-lo. Em outras palavras, 

gera como consequência o desejo de cooperar, e essas ações cooperativas igualmente 

geram uma maior atração pelo projeto. Estabelecendo-se, dessa maneira, um cenário de 
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maior disposição à ação, em maiores intensidades e de resultados potencialmente mais 

significativos. 

Relação comprovada pela postura de ação solidária largamente disseminada 

entre os usuários do guanabara.info. A disposição à colaboração na, dentre outras 

formas, constante postagem de comentários no blog do site e divulgação para os 

amigos, tanto do site, suas aulas, quanto dos podcasts, ressalta a citada relação recursiva 

entre interesse e colaboração, ilustrada pelas ações dos usuários em favor desse projeto 

educativo, estimulando, igualmente, o interesse desses pelo uso do site. A saber, a 

relevância da postagem de comentários em um blog se relaciona, também, ao aumento 

da visibilidade desse, por demonstrar a relevância do blog específico diante do grande 

número de postagens de comentários, tido usualmente como indício de uma página 

influente e importante. Razão pela qual, relativizado a esse caso específico, a disposição 

à postagem constante de comentários remonta a uma postura solidária de 

comprometimento em prol da manutenção e crescimento de um projeto educativo em 

ambiente on-line. 

 

 

Entrevistador diz: 

você costuma comentar no guanabara? 

Entrevistado A diz: 

Sempre. 

Entrevistado A diz: 

Em todos os podcasts que ouço. É o mínimo que devemos fazer, não 

acha? 

Entrevistador diz: 

sim 

Entrevistador diz: 

então, você sente uma relação de compromisso com os produtores 

Entrevistador diz: 

se propõe a ajudar 

Entrevistado A diz: 

Sim. Se eu acompanho, é claro... Como só acompanho os que gosto, 

sempre estou disposto a ajudar sim... 

(...) 

Entrevistador diz: 

você estaria disposto a colaborar com o podcast ou o sistema de 

alguma outra forma? 

Entrevistador diz: 

o sistema que me refiro é o site em si 

Entrevistado A diz: 

Claro. Como eu disse. Tenho o meu podcast... Não está no ar ainda, 

porque ainda estamos em pilotos, e quero colocar no ar quando estiver 

mais completo... 

Entrevistado A diz: 



159 

 

Mas estou disposto à outros também... 

 

 

Mais uma vez, nasce das percepções dos sujeitos relatos que exemplificam os 

impactos positivos da consolidação de uma relação cooperativa, nascida na afetividade 

da solidariedade, dos usuários para com o projeto educativo em ambiente on-line do 

qual participam. Produtiva ao projeto em si - que acaba por contar com um maior 

número de pessoas trabalhando em prol de sua melhor manutenção e crescimento - bem 

como aos próprios usuários que, envoltos em uma atmosfera de disposição à ação, 

passam a ver as práticas educativas como prazerosas, estimulantes, interessantes e, por 

isso, mais significativas e promotoras potenciais de maiores avanços educativos.  

Diante das análises expostas sobre os exemplos utilizados como referência, 

podemos concluir que enquanto o guanabara.info, pela postura de seus usuários galgada 

no pertencimento, surge como uma ótima forma de exemplificar a relevância de uma 

situação cooperativa entre alunos para com o projeto educativo do qual fazem parte, a 

pedagogia freineteana revela como é possível e rico a inserção da colaboração entre os 

alunos - no âmbito cooperativo específico da realização de suas práticas educativas em 

conjunto. Ambas as formas de colaboração atuam como modo de despertar o interesse 

em prol de uma postura de ações espontâneas e, dessa forma, mais relevantes no 

trabalho educativo. Práticas cooperativas disseminadas por Freinet relacionadas à 

utilização de tecnologias como forma de despertar, aproximar e ampliar o interesse dos 

alunos, tal qual a tecnologia do ambiente on-line utilizada atualmente nos contextos 

escolares e inserida na temática desta pesquisa. Uma similaridade que justifica a 

consideração desse autor neste estudo e comprova a riqueza da tentativa de ampliarmos 

seu trabalho ao contexto educativo delineado como objeto de estudo deste estudo. 

Portanto, diante das elaborações realizadas acerca do tema, classificamos as 

possibilidades de cooperação, no âmbito de ações solidárias ao projeto e da espontânea 

atividade conjunta entre os alunos, como necessárias à formação do modelo de 

referência a ser exposto em seguida. 

5 MODELO DE REFERÊNCIA AO DESPERTAR DO INTERESSE DOS 

SUJEITOS EM PROJETOS EDUCATIVOS NO AMBIENTE ON-LINE 
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Como parte inicial das conclusões deste estudo, relatamos, por fim, o modelo 

proposto e construído ao longo da pesquisa.  

Inserindo-se neste estudo como etapa pontual, a produção prática do modelo visa 

a servir como um documento de referência à busca de alternativas que possibilitem 

melhorias nos projetos educativos em ambiente on-line, de modo a torná-los mais 

interessantes aos alunos, criando um cenário de maior disposição à ação e a uma postura 

ativa por parte dos sujeitos. Um modelo baseado na consideração da educação, em 

qualquer ambiente, como um processo dos homens entre si mediados pelo mundo e, por 

essa razão, a considerar os sujeitos, acima de qualquer ferramenta de tecnologia, o 

elemento hegemônico a designar a forma de desenvolvimento de projetos educativos em 

ambiente on-line. 

Tendo em vista sua aplicação prática e didática, a elaboração do modelo seguirá 

um caráter simplificado, mais de relato das categorias e ações práticas a serem tomadas, 

do que de justificativa dessas. Para o entendimento mais aprofundado das razões pelas 

quais propomos especificamente o que inserimos no modelo, assim como a captura das 

referências teóricas, posicionamentos e linha de pensamento impregnadas nesse modelo, 

é necessária a consulta ao capítulo referente à elaboração das categorias, onde é descrito 

todo o processo de construção do modelo de referência ao despertar do interesse dos 

sujeitos em projetos educativos em ambiente on-line. 

Antes da apresentação do modelo, entendemos a importância da análise da 

forma de relação entre as categorias presentes no modelo.  

5.1 Relação entre as categorias trabalhadas no modelo 

 

A dissociação efetuada por este estudo entre distintas categorias deve ser tomada 

como meramente de referência didática na aplicação do modelo proposto. 

Como comprovação da impossibilidade de fragmentação de aspectos dos 

sujeitos em categorias, como se esses aspectos pudessem ser independentes entre si, 

apontamos, de modo ilustrativo - como um entre tantos exemplos de relações entre as 

categorias trabalhadas - a relação indissociável da colaboração com demais categorias 

apresentadas por este estudo. 
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Uma elaboração que iremos construir de modo a justificar a inserção das 

categorias como funções inter-relacionadas na aplicação prática do modelo de referência 

ao despertar do interesse dos sujeitos em projetos educativos em ambiente on-line.   

Pelas observações realizadas, análises e coleta de depoimentos dos sujeitos 

relatando suas percepções no uso espontâneo do projeto educativo em ambiente-online, 

fora do contexto escolar, guanabara.info concluímos que a colaboração nasce e se 

relaciona de forma estreita com o pertencimento, a valorização da voz ativa dos sujeitos 

e o exercício de suas identidades. 

Ao refletirmos sobre a relação da valorização da voz ativa dos sujeitos com a 

colaboração, podemos propor uma indagação simples: como pedir que fale novamente 

alguém que não foi escutado? 

Se o que buscamos é a aplicação dos preceitos educativos, a tanto tempo 

defendidos por Freire e Freinet, na participação de sujeitos enquanto usuários de 

projetos educativos em ambiente on-line, então almejamos um agir de forma crítica: 

sujeitos ativos refletindo, criticando, propondo mudanças, tomando partido, procurando 

“ser mais” (FREIRE, 1971) indo além do simples uso em favor de uma conduta de 

alguém que faz parte, em pé de igualdade, com quem ocupa o cargo de professor, ou 

mesmo com o produtor do projeto educativo. Como chegar a esse estado se a voz do 

sujeito que critica, que propõe após refletir, não é valorizada? 

A desvalorização da voz do sujeito que apenas tem acesso a plataformas de 

educação sem ter sua opinião valorizada, mesmo solicitada, acaba por criar um contexto 

de limitações indesejáveis, inadequado à educação se essa se propõe a seguir os 

preceitos propostos por Freire de modificação do mundo a partir de uma postura crítica, 

do questionamento, da participação além da simples resposta às perguntas pré-

elaboradas de modo descontextualizado. Uma desvalorização da voz dos usuários que 

tende a promover ações aquém das esperadas. Não valorizar a voz dos sujeitos, em 

projetos educativos em ambiente on-line ou sala de aula, é agir em favor da passividade 

desses, tornados dóceis, simples respondentes de perguntas pré-formatadas, desprovidos 

do exercício do questionamento, reféns de cartilhas e manuais - seja na forma de papéis, 

seja em um projeto educativo on-line de estrutura estanque. 

A constante solicitação, em contraponto à coação institucional muitas vezes 

praticada pela escola, da opinião dos usuários sobre as diversas seções do site, em 

especial de seu podcast, acaba por criar condições propícias para que os sujeitos 

reflitam, critiquem, participem de forma colaborativa do site guanabara.info. 
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Assumindo, a partir disso, uma postura a suplantar a simples participação em caráter de 

passividade em prol de uma ação modificadora, relacionada à educação. 

Ações de modificação protagonizadas indiretamente pelos sujeitos na medida em 

que diversas características do site são modificadas a partir da opinião dos usuários, 

ouvidos de diversas formas: em áudio em seção específica do podcast guanacast, em e-

mail aos produtores, em comentários no blog, em chat em tempo real durante gravações 

de podcasts, em outras salas de chats.  

Ilustrando essa informação, podemos utilizar o exemplo do podcast. Nele, os 

usuários sugerem a inserção e remoção de seções, elegem os temas para os demais 

episódios, discorrem sobre os episódios produzidos debatendo sua qualidade e votam se 

determinada série de programas
116

 irá ser mantida ou descontinuada. 

É essa consideração da opinião, percebida em termos práticos pelas constantes 

modificações da estrutura do site, tanto técnicas quanto na forma de produção de seu 

conteúdo por parte dos produtores, que acaba valorizando em termos práticos a voz do 

usuário, estimulando uma postura ativa por parte desses. À medida que percebem que 

sua opinião realmente irá ser ouvida e, dentro das condições de um ambiente 

democrático em que as decisões são pesadas e tomadas em favor da coletividade, os 

sujeitos usualmente sentem-se mais inclinados à colaboração, ao trabalho na perspectiva 

freineteana, em detrimento da coação à ações coletivas tão presente nas práticas 

institucionalizadas em projetos educativos on-line de contextos escolares. Dessa 

maneira, os sujeitos acabam consideravelmente mais estimulados no uso de um projeto 

educativo nesses moldes do que em um contexto no qual sua opinião não é considerada, 

restando a eles alternativas muito pouco atraentes: o desperdício de sua opinião, a 

tomada de uma postura de adequação no simples uso passivo do sistema ou o trabalho 

em grupo coagido pela necessidade de obtenção de conceitos suficientes à aprovação 

escolar - ambos expedientes notadamente improdutivos ao crescimento educacional. 

 

 

Entrevistador diz: 

então, a partir do momento que vocÊ passa a ser considerado, ter sua 

opinião levada em conta, ter seu nome como parte do programa, você 

se sente mais estimulado a participar? 

Entrevistado B diz: 

sim 

                                                 
116

 O podcast do guanabara.info apresenta séries diversas, como “história da tecnologia”, “como 

funciona”, “saiba tudo sobre”, “notícias”, dentre outras. Para mais informações, consultar 

http://www.guanabara.info/guanacast/. 
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Entrevistador diz: 

em suma: sentir-se parte do projeto ajuda à sua educação. É isso? 

Entrevistado B diz: 

sim 

Entrevistador diz: 

legal 

Entrevistado B diz: 

parace q eu ajudo o cast a crecer 

Entrevistado B diz: 

crescer* 

 

 

Dessa maneira, com a valorização da voz do usuário acaba-se por criar um 

cenário propício ao despertar de seu interesse pela colaboração espontânea, e de seus 

conseqüentes benefícios educativos. Uma colaboração originada na afetividade, na 

forma do sentimento de solidariedade desenvolvido pelos usuários para com o projeto. 

 

 

Entrevistador diz: 

 Então, você acha que o que lhe estimula até a tentar colaborar com o 

site e participar, estar sempre baixando conteúdo, é essa relação de 

proximidade, que se dá também pela consideração das opiniões dos 

usuários, isso acaba lhe estimulando. Seria isso? 

Entrevistada E diz: 

Sim, com certeza. Não me importaria em divulgar conteúdo, em trazer 

novos usuários se fosse um site frio, que eu não visse retorno do lado 

dos idealizadores. Essa mesma promoção a que eles estão concorrendo 

agora, o blog books 
117

, eu fiz campanha porque eu vejo retorno, vejo 

agradecimento, vejo interatividade com os usuários, coisas que eu não 

vejo em outros podcasts, por exemplo. 

 

 

A partir da colaboração, cria-se uma participação que acaba, naturalmente, 

fomentando o desenvolvimento do pertencimento na lida corriqueira das práticas 

educativas. Com isso, mais uma vez as categorias revelam seu entrelaçamento como 

etapas simultâneas e inter-dependentes entre si. 

Uma sensação de pertencimento ao projeto que atua também de forma a ir contra 

a percepção de divisão hierárquica entre professor e aluno, representados, no caso de 

atividades em ambiente on-line, pela figura do produtor/administrador do sistema e pelo 

                                                 
117

 Concurso, em formato de votação, que premiou os blogs mais votados em cada categoria com 

sua publicação em forma de livro. Na categoria tecnologia, o Guanabara.info foi o vencedor, tendo seu 

conteúdo transformado em livro e publicado pela editora blogbooks. O website oficial do concurso está 

disponível em www.blogbooks.com.br. 
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usuário. A partir das possibilidades reais de intervenção dos usuários nas formas da 

iniciativa educativa, desde seu conteúdo à sua formatação, quebra-se, em grande parte, a 

divisão entre educadores e educandos como classes distintas, pelas quais um ensina e o 

outro recebe o saber alheio, aproximando o processo, por essa quebra, da idéia do 

“educador educando” e do “educando educador” desenvolvida por Freire. Assim, 

pratica-se ação contra a educação “a distância”, de professores acima e alunos em baixo, 

em favor de uma educação “pela proximidade”, na qual todos se sintam responsáveis 

por seu poder de ação e consideração da opinião, estimulando a participação ativa dos 

sujeitos, o aprimoramento do projeto, a colaboração e a solidariedade. 

 

 

Entrevistador diz: 

você costuma participar do site? nos comentários ou enquetes? 

Entrevistada A diz: 

estou começando a tentar entrar nas rapidinhas ou eles lerem 

Entrevistada A diz: 

mas antes eu n costumava a comentar 

Entrevistador diz: 

por que você se interessa em comentar? 

Entrevistada A diz: 

como tinham comentado no outro cast,eles precisam de mais 

"guanabarianas",entao decidi ajudar 

 

 

Contextualizando ao caso estudado, o depoimento relacionado designa uma 

prática comum de usuários do guanabara.info os quais, de forma a aumentar a 

visibilidade e o prestígio do site, procuram comentar ao máximo cada episódio do 

podcast postado, bem como divulgar aos amigos o site em suas diversas ferramentas. 

Uma ação solidária espontânea, não relacionada com nenhum tipo de gratificação 

institucional, alicerçada no trabalho de categorias que atuam como estimulantes a 

solidariedade como a consideração da voz ativa dos sujeitos, a colaboração e o 

pertencimento.  

 

 

Entrevistador diz: 

Você já divulgou o Guanabara.info para algum amigo?  

Entrevistada D diz: 

jaa 

Entrevistada D diz: 

minha meio irmã escuta sempre tambem 
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Apresentando um cenário educativo, ainda que fora do contexto escolar, em que 

a colaboração, a solidariedade e a postura ativa marcam a lida dos sujeitos, podemos 

perceber como é possível estimular os alunos a desenvolverem espontaneamente sua 

prática. No que diz respeito ao delineamento deste estudo, referente a projetos 

educativos em ambiente on-line, uma situação de estímulo à postura ativa por parte dos 

alunos que se torna possível à escola a partir da anexação das categorias propostas, 

relativizadas aos diversos contextos educativos. Um desenvolvimento autônomo 

baseado no interesse epistemológico livre de pressões hierárquicas de forma a 

estabelecer um processo, de fato, educativo. Um contexto ideal que a educação deve 

buscar passando, impreterivelmente, pela consideração e trabalho adequado das 

categorias apresentadas no modelo proposto. 

No encadeamento de categorias demonstrado, a expressão de identidade dos 

sujeitos, na forma da intercessão do tema em comum - tecnologia -, bem como a 

consideração de sua voz - nas constantes modificações da estrutura do site e suas 

ramificações baseadas nas opiniões dos usuários - serviu como etapa base para o 

desenvolvimento do pertencimento, que, envolto em uma atmosfera de solidariedade 

para com os produtores - trabalhada no tom gentil e bem humorado utilizado - acabou 

por gerar ações de colaboração dos usuários para com o site, o que acaba por reforçar 

ainda mais a sensação de pertencimento entre todos os participantes do projeto. 

Como resultado natural desse encadeamento nasce o interesse e a espontânea 

disposição à ação por parte dos sujeitos, ponto inicial de qualquer projeto educativo que 

almeje, de fato, construir o conhecimento em atividades educativamente ricas entre seus 

participantes. 

Não há como esperar uma postura ativa, disposta à ação e à cooperação, de 

sujeitos que não estabelecem uma sensação de vínculo, de pertencimento com aquilo ao 

qual participam. O estímulo ao estudo pelo objetivo restrito à obtenção de conceitos 

para a aprovação escolar revela sua força exígua frente ao comprometimento de quem 

se sente pertencido ao ambiente educativo. 

A disposição à colaboração dos usuários do guanabara.info - mesmo sem a 

coação da recompensa na forma de conceitos como ocorre na instituição escolar - 

demonstra a maior capacidade do pertencimento em despertar a ação frente a outras 

formas de persuasão dos alunos às práticas educativas.  
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Para exemplificar a importância do pertencimento nas relações sociais - das 

quais a educação faz parte - podemos citar mesmo exemplos que não se centram no 

preciso delineamento deste estudo. 

Extrapolando o foco deste estudo apenas para fins de ilustração, podemos dizer, 

ainda, que a falta do pertencimento se relaciona mesmo com problemas de relações 

entre indivíduos de classes distintas.  

Se no âmbito profissional patrões reclamam da falta de comprometimento do 

homem simples, pejorativamente designado “homem do povo”, para com seu emprego, 

a falta de pertencimento é um dos fatores principais a esclarecer uma postura 

aparentemente desonesta de um funcionário que usa de artifícios para trabalhar menos, 

ludibriando seu empregador.  

Partindo da conclusão de que a ação espontânea, o trabalho como definido por 

Freinet, relaciona-se de forma estreita com o pertencimento, indagamos: como, em um 

cenário no qual, por mais que trabalhe, o empregado nunca terá rendimentos 

equivalentes a uma divisão equilibrada do lucro da empresa, ele irá se sentir inclinado a 

assumir uma postura de comprometimento? Como comprometer-se com algo que, mais 

que uma escolha baseada na identificação, foi a alternativa restante, portanto, imposta? 

Como sentir-se parte de algo no qual se ocupa uma posição de inferioridade, de 

submissão hierárquica? É natural do humano, como exemplificado nas falas dos sujeitos 

entrevistados, assumir uma postura ativa de comprometimento em situações, como em 

iniciativas educativas centradas nos sujeitos, em que há o desenvolvimento do 

pertencimento. Trabalhamos com o pertencimento no âmbito educativo por esse ser o 

delineamento de nosso estudo, porém, de modo algum ele está restrito à educação. A 

sua percepção em outras instâncias sociais ajuda a elucidar à sua importância também à 

educação.  

Considerando as análises realizadas, concluímos de forma categórica haver um 

caráter inter-relacional entre as categorias formadoras do modelo de referência ao 

despertar do interesse dos sujeitos em projetos educativos em ambiente on-line. Razão 

pela qual assim serão utilizadas na proposição a seguir.  
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5.2 O modelo 

Reproduziremos, a seguir, o modelo de referência ao despertar do interesse dos 

sujeitos em projetos educativos em ambiente on-line. 

 

INTRODUÇÃO 

A experiência prática de projetos educativos em ambiente on-line revela que 

esses são marcados, inúmeras vezes, por posturas apáticas e evasão de seus estudantes. 

Ainda que utilizando as mais modernas tecnologias da internet, muitos projetos acabam 

não conseguindo despertar o interesse por parte dos sujeitos, apresentando, assim, 

resultados pífios no que diz respeito à participação desses. Nesse momento, portanto, é 

relevante o questionamento: como estimular os alunos a participarem ativamente desses 

projetos, criando, dessa forma, maiores possibilidades de alcance dos objetivos 

educativos almejados? 

Como resposta a essa questão, elaboramos este modelo de referência com uma 

série de recomendações indicadas ao estabelecimento de condições mais propícias ao 

despertar do interesse dos sujeitos às práticas educativas em projetos educativos em 

ambiente on-line. 

 

APLICAÇÃO 

Este modelo deve ser assimilado como uma referência à criação de cenários 

aptos a despertar o interesse dos sujeitos na utilização de projetos educativos em 

ambiente on-line. Considerando seu caráter de referência, sua aplicação deve ser 

entendida não como um conjunto de regras, mas como uma série de recomendações 

que, relativizadas ao contexto próprio de cada projeto educativo, podem servir para 

contribuir ao melhoramento de um projeto educativo em ambiente on-line, auxiliando o 

desenvolvimento de um cenário mais apto a estimular o interesse e, por conseqüência, 

uma postura ativa por parte dos alunos.  

Sua utilização se estende também à aplicação na elaboração de diagnósticos 

referentes a projetos já em vigência. Analisando quais categorias e práticas do modelo 

estão presentes em um determinado projeto e quais não estão é possível elaborar em um 

relatório de aplicação do modelo a sugestão da inserção de categorias e práticas 

ausentes, de modo a tornar o projeto em questão potencialmente mais interessante aos 

alunos e, dessa forma, mais propenso a ser realizado a partir de uma postura ativa dos 
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alunos. Uma aplicação de diagnóstico que busca não valorar um projeto lhe atribuindo 

conceitos ou notas, mas servir como instrumento para fins de sugestão da inserção de 

determinadas características positivas a projetos educativos em ambiente on-line. 

Características essas que poderão melhorar tal iniciativa educativa ampliando seu 

potencial em despertar o interesse ao uso ativo por parte de seus usuários. 

  

MODELO DE REFERÊNCIA À PARTICIPAÇÃO ATIVA DOS SUJEITOS EM 

PROJETOS EDUCATIVOS EM AMBIENTE ON-LINE  

 

Baseados em coleta de dados e estudos - realizados na dissertação de mestrado 

intitulada "Construindo um modelo de referência ao despertar do interesse dos sujeitos 

em projetos educativos em ambiente on-line" -, afirmamos que para fins da criação de 

condições potencialmente mais propensas ao desenvolvimento do interesse e, por 

conseqüência, para a adoção de uma postura ativa por parte dos sujeitos é positiva a um 

projeto educativo em ambiente on-line a inserção, relativizada ao contexto próprio de 

cada projeto, das seguintes categorias e funções. 

 

  EXPRESSÃO DE IDENTIDADE 

 

Perfis  

Disponibilização de perfis em que os sujeitos explicitem, mais que simples 

dados nominais, seus gostos pessoais, interesses próprios e atividades, não 

necessariamente relacionadas à escola - como práticas artísticas que possuam, área de 

trabalho em que atuem e afins.  

 

Consideração dos perfis nas práticas 

Mais que simplesmente disponibilizar um perfil, recomendamos a anexação das 

identidades ali expressas nas práticas educativas. Anexação que pode ser realizada de 

duas formas:  

A - Pela consideração dos grupos sociais aos quais os sujeitos fazem parte na 

elaboração das atividades educativas. Ex: Propor atividades que façam referência às 

regiões originárias dos sujeitos ou, em língua portuguesa, utilizar textos de livros 

preferidos pelos sujeitos ou canções de artistas apreciados por eles para análise e 
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trabalho semântico ou gramatical, ou mesmo, no caso de músicas estrangeiras, a 

utilização desses textos para o trabalho de línguas diversas. 

B - Pela consideração da identidade dos indivíduos nas práticas. Ex: Promover a 

inserção de trabalhos de livre escolha por parte dos sujeitos - considerando suas próprias 

histórias de vida e particularidades individuais - aproveitando as diversas ferramentas 

digitais de expressão em áudio (podcasts, músicas), vídeo (videologs, youtube) ou texto 

(blogs). Ex: Estimular atividades em que os alunos descrevam sua vida em família por 

meio de um podcast para o trabalho de produção de texto e mídias, ou, na disciplina de 

biologia, utilização de um blog para os estudantes fotografarem, pesquisarem e 

publicarem fotos e informações sobre animais de sua região, ou que são de seu apreço e 

fizeram, de alguma forma, parte de sua vida.  

Referimo-nos a esses trabalhos não como atividade extra, mas de modo a 

estarem inseridos no contexto institucional, considerados na elaboração dos conceitos 

avaliativos dos alunos. 

 

CONSTRUÇÃO DO PERTENCIMENTO 

 

Permuta de produções 

Promoção de atividades de permuta dos trabalhos realizados pelos alunos. 

Permitindo e estimulando a inserção de traços de identidade na produção de cada 

sujeito, poderá ser possível aos alunos, tomando contato com a produção alheia, ter 

despertada a curiosidade pelo outro através da identificação de dados do universo 

comum com o colega, fomentando potencialmente, dessa forma, o desenvolvimento do 

pertencimento entre eles. Ex: Antes de submeter o trabalho ao professor, cada aluno terá 

seu trabalho visto por um colega, ao qual poderá emitir sugestão de melhorias relativas 

à produção em questão. Ainda, a publicação das produções dos alunos - realizadas a 

partir da consideração da identidade dos sujeitos - será feita em uma área de acesso a 

todos. Ações que podem, potencialmente, gerar um sentimento de solidariedade dos 

alunos entre si e com o projeto, de modo a reforçar o pertencimento entre ambos e 

conseqüente disposição a ações solidárias de cooperação. 

 

Fóruns temáticos e centralizados 

Elaboração de fóruns seguindo os temas de interesse dos sujeitos, como expresso 

em seus perfis. Além disso, indicamos a centralização dos locais de troca de mensagens, 
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evitando a burocratização da separação a estabelecer locais distintos para cada tipo de 

mensagem. Ex: Utilizar o mesmo fórum para troca de mensagens entre os usuários, 

desses com os professores, para o debate tanto de temas do curso quanto outros de 

interesse dos participantes. Recomendamos a centralização dos fóruns e locais de troca 

de mensagens por, dessa forma, ser possível criar uma relação recursiva entre eles, na 

qual os usuários, ao acessarem um deles, podem, deparando-se com algum conteúdo 

interessante em outro, buscar esse segundo, ampliando o seu uso educativo do ambiente 

em questão. A partir dessa formatação aplica-se aos fóruns e locais de troca de 

mensagens um caráter de retro-alimentação, em que, ao invés de funcionarem de forma 

concorrente, seu modo de disposição acaba colaborando a um acesso múltiplo entre 

eles. 

 

CONSIDERAÇÃO DA VOZ DOS SUJEITOS 

 

Consideração da opinião dos usuários 

Através de enquetes e espaços de livre expressão crítica, solicitar e considerar 

constantemente, de forma democrática, a opinião dos sujeitos acerca do projeto e suas 

atividades em uma prática pedagógica inserida em uma dinâmica de constante evolução 

do projeto e das ferramentas utilizadas: desde sua formatação técnica até o modo de 

aplicação das atividades. Uma consideração da opinião dos sujeitos a moldar projetos 

posteriores, e mesmo o projeto em execução, trabalhado o projeto educativo em caráter 

dinâmico, não estanque. Como outra potencial conseqüência positiva, pode haver o 

desenvolvimento do sentimento de pertencimento dos alunos para com o projeto, por 

esse estar moldado, pela consideração das opiniões dos sujeitos, às demandas e 

características próprias de seus usuários, além do que, a partir da sensação de posse do 

poder de ação e modificação sobre um projeto, é natural aos sujeitos desenvolverem um 

senso de identificação com a iniciativa educativa. 

 

UTILIZAÇÃO DA ORALIDADE ASSOCIADA À TECNOLOGIA ON-LINE 

 

Utilização de podcasts 

Uso de podcasts para a veiculação de conteúdos trabalhados nos projetos. 

Podcasts elaborados considerando os aspectos: edição a possibilitar um bom ritmo ao 

programa, boa qualidade técnica do áudio, tom menos sisudo e mais informal e 
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realização do podcast com mais de um participante, de modo a colaborar com a 

dinâmica dos episódios. Igualmente recomendamos a utilização do podcast e do áudio 

digital pelo meio on-line para produção de conteúdo por parte dos alunos. 

 

UTILIZAÇÃO DO VÍDEO ASSOCIADO À TECNOLOGIA ON-LINE 

 

Utilização de videocasts 

Uso de videocasts, ou vídeo-aulas, para a veiculação de conteúdos trabalhados 

nos projetos. Videocasts elaborados, tais quais os podcasts, considerando os aspectos: 

edição a possibilitar um bom ritmo ao programa, boa qualidade técnica do áudio, além 

da imagem, tom menos sisudo e mais informal e realização com mais de um 

participante, de modo a colaborar com a dinâmica dos episódios. Novamente de modo 

semelhante ao podcast, recomendamos a utilização de videocasts também para 

produção de conteúdo por parte dos alunos. 

 

DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DE ACESSO PERIÓDICO 

 

Desenvolvimento da prática de acesso 

Criação de condições que estimulem os usuários a desenvolverem a prática 

espontânea de acessar periodicamente o projeto. Para isso, recomendamos a postagem 

regular de conteúdos atualizados relacionados aos cursos e temas estudados, na forma 

de notícias, curiosidades, materiais em audiovisuais e afins. Recomendamos, 

igualmente, a pluralidade de seções, dispostas de forma centralizada, de modo que 

funcionem de maneira conectada em uma relação recursiva de acesso entre elas. Assim, 

será possível ao usuário, ao ir acessar uma determinada seção, visualizar, naturalmente, 

um conteúdo que lhe chame a atenção em outra e, dessa forma, tenha despertado o 

interesse em permanecer, por vontade própria, mais tempo dentro da estrutura do 

projeto on-line. Ainda, estimulando-o a visitá-lo posteriormente de forma regular, 

mesmo que não possua nenhuma obrigação pendente de acesso.  

 

AUTONOMIA 

 

Autonomia pela tecnologia 
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Promover o uso de tecnologias que possibilitem um significativo grau de 

autonomia no acesso a conteúdos em horários e situações que forem mais adequadas aos 

sujeitos individualmente. Impedindo, dessa maneira, dos alunos deixarem de ter acesso 

ou acessarem conteúdos e exposições em momentos aos quais não estão, por diversas 

razões pessoais, aptos a um melhor entendimento. Assim, além de recomendarmos a 

utilização de ferramentas como texto digital e vídeo-aulas ou videocasts, aos quais os 

alunos podem acessar em qualquer horário através de um computador conectado à 

internet, sublinhamos também a importância da utilização de ferramentas que 

promovam um grau ainda maior de autonomia por desvincular o aluno da necessidade 

de estar à frente do computador, e restrito a esse, no momento de tomar contato com o 

conteúdo. Dessa maneira, destacamos a indicação da utilização de podcasts, possíveis 

de serem escutados, após o download, em aparelhos tocadores de MP3, MP4 e telefones 

celulares com a função de execução de áudio digital, em tempos, situações e locais os 

mais diversos.  

 

COOPERAÇÃO 

 

Trabalhos cooperativos 

Indicamos essa ação como vinculada a já relatada permuta de trabalhos 

produzidos pelos sujeitos. Estimulando a participação socializada nas atividades, na 

forma de análise e sugestão de contribuição ao trabalho do colega, recomendamos a 

busca pela criação de uma atmosfera de ação conjunta. Uma atmosfera que pode ser 

gerada a partir da consideração da afetividade nas relações, pelo meio on-line, entre 

professores e alunos. Consideração que, em termos práticos, pode ser traduzida na 

atenção gentil despendida aos alunos, na preocupação com o tom usado nos materiais, 

bem como na busca por fugir de uma linguagem excessivamente formal, em suma, no 

assumir de condutas - construídas no desenvolver próprio de cada projeto - que 

busquem criar um contexto mais humano, leve e próximo entre professores e alunos, e 

desses entre si. 

Indicamos que seja possível aos sujeitos, caso queiram, elaborarem seus 

trabalhos em grupos de forma cooperativa. Não através de obrigatoriedade, mas a partir 

de iniciativas que estimulem ações cooperativas. Ex: Ao final das atividades, realizar a 

proposição aos sujeitos de reunirem suas produções para postagem on-line, na forma de 

uma publicação única, discutida entre os alunos, a unir o trabalho de todos. Publicação 
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que pode, inclusive, transpor os limites do projeto educativo, sendo publicada na 

internet, de modo a estar acessível a todos em qualquer lugar do Brasil e do mundo. 

 

QUESTIONÁRIO REFERENCIAL DE APLICAÇÃO À ANÁLISE DE 

PROJETOS POR MEIO DE ENTREVISTAS E/OU OBSERVAÇÃO DIRETA 

 

As questões propostas aqui servem como referência à busca pela percepção de 

quais categorias expostas no modelo estão sendo trabalhadas no projeto analisado e 

quais não estão. Perguntas que podem ser respondidas tanto através da aplicação dos 

questionamentos às pessoas que fazem parte do projeto em análise - alunos, professores 

e demais responsáveis - como também através de uma observação direta por parte do 

pesquisador em relação à estrutura do projeto em questão, bem como da natureza de 

suas práticas durante seu período de vigência.  

Ao final, as questões que foram respondidas de forma parcialmente ou 

completamente negativa poderão ser expostas na forma de proposta de contribuição ao 

projeto. As positivas serão expostas como características recomendáveis já presentes no 

projeto. 

Em um exemplo simplificado para esclarecimentos, usemos a pergunta: “São 

utilizados podcasts para veiculação de material? Em caso positivo, são produzidos a 

partir de um cuidado técnico e humano relacionado a fatores como boa qualidade do 

áudio, tom menos sisudo e mais informal, realização com participantes diversos e 

edição a possibilitar um bom ritmo ao programa?”. Caso a resposta seja completamente 

negativa, o relatório final poderá sugerir “Recomendamos, para veiculação de material, 

a utilização de podcasts produzidos a partir dos quesitos de boa qualidade do áudio, tom 

menos sisudo e mais informal, realização com participantes diversos e edição a 

possibilitar um bom ritmo ao programa”. Caso a resposta seja parcialmente negativa, ou 

seja, são utilizados podcasts, porém não seguem critérios de cuidado com sua qualidade 

técnica, a recomendação se resumirá à elaboração desses critérios. Uma resposta 

sugerida seria “recomendamos um maior cuidado na produção do podcast, a partir da 

consideração de fatores como boa qualidade do áudio, edição a possibilitar um bom 

ritmo ao programa e afins.” Em caso da presença de apenas alguns fatores descritos pelo 

modelo como positivos, poderá ser realizada a recomendação daqueles ausentes. 

Obviamente, caso o projeto trabalhe com podcast, e dentro dos cuidados técnicos e 

humanos recomendados pelo modelo à utilização da ferramenta, indicamos que a 
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questão não seja abordada no relatório final na forma de sugestão, mas no modo de 

esclarecimento dessas condições positivas ao desenvolvimento espontâneo do interesse 

por parte dos sujeitos já presentes no projeto. Uma inserção indicada no relatório seria 

“O projeto conta com um podcast, elaborado a partir do cuidado com questões técnicas 

e humanas em sua produção”. 

Expostas as sugestões acerca do modo de uso do questionário, apresentamos 

suas questões: 

 

1 - Existem espaços de perfis para os alunos? Em caso positivo, esses perfis 

abrangem características diversas da identidade dos sujeitos ou se restringem apenas a 

questões específicas ao curso? 

 

2 - Caso haja a disponibilização de perfis abrangentes, a identidade dos sujeitos 

expressa neles é levada em consideração nas práticas educativas do projeto? 

 

3 - São praticadas atividades, inclusas na elaboração do conceito avaliativo, de 

livre escolha dos sujeitos? 

 

4 - Há algum tipo de estímulo à troca de produções entre os alunos, ou a 

possibilidade de acesso de todos aos conteúdos produzidos por cada estudante? Em caso 

positivo, os alunos são estimulados a opinar, colaborar em favor do melhoramento do 

trabalho do colega? 

 

5 - No caso do uso de fóruns, a elaboração desses leva em consideração os 

interesses particulares do grupo de estudantes que participam das atividades? É dada aos 

alunos a liberdade de criar seções de acordo com seus interesses próprios? 

 

6 - Os locais de trocas de mensagens funcionam de forma centralizada, reunindo 

diversas modalidades de mensagens no mesmo local? 

 

7 - Existem espaços para os usuários darem sua opinião, ou mesmo elaborarem 

sugestões sobre o projeto? Em caso positivo, essa opinião é, de fato, considerada no 

andamento do projeto, atribuindo a esse um caráter dinâmico ao longo de sua vigência? 
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8 - É perceptível, dentre os alunos, o desenvolvimento de um sentimento de 

identificação, pertencimento com o projeto e/ou com os colegas? 

 

9 - É utilizada a oralidade apoiada por recursos digitais? Em termos práticos: são 

utilizados podcasts para veiculação de material, ou mesmo como forma de produção 

realizada pelos alunos? Em caso positivo, os podcasts utilizados para trabalho de 

conteúdo são desenvolvidas a partir de um cuidado técnico e humano relacionado a 

fatores como boa qualidade do áudio, tom menos sisudo e mais informal, realização 

com participantes diversos e edição a possibilitar um bom ritmo ao programa? São 

utilizados videocasts, baseados nos mesmos critérios de qualidade, para distribuição de 

conteúdo, ou mesmo de produção por parte dos estudantes? 

 

10 - São desenvolvidas condições de estímulo ao desenvolvimento da prática de 

acesso periódico ao projeto, como a postagem constante de conteúdos atualizados 

relacionados aos cursos e temas estudados, na forma de notícias, curiosidades, materiais 

em audiovisuais e afins? Em caso positivo, essas seções são dispostas de forma 

centralizada, de modo que funcionem de maneira conectada, em que o usuário, ao 

acessar a uma, possa se interessar por um conteúdo que visualizou em outra seção? 

 

11 - Estão presentes ações que estimulem aos alunos produzirem trabalhos de 

forma cooperativa? 

 

12 - Há uma preocupação afetiva nas práticas, expressa em uma atenção gentil 

despendida aos alunos, na preocupação com o tom usado nos materiais, bem como na 

busca por fugir de uma linguagem excessivamente formal, em suma, no assumir de 

condutas que busquem criar um contexto mais humano, leve e próximo entre 

professores e alunos, e desses entre si? 

 

 

RECOMENDAÇÕES FINAIS 

Ressaltamos que a aplicação deste modelo não está sujeita a um caráter 

simétrico. Assim, cada questão deve ser discutida e contextualizada ao cenário próprio 

de cada projeto específico. Igualmente, este modelo não se propõe a garantir avanços 

independentes do contexto educativo. Dessa maneira, esperar um pré-determinado 
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retorno percentual em relação aos números de evasão e estatísticas de práticas 

educativas por meio de projetos educativos em ambiente on-line se configura numa 

aplicação equivocada deste modelo. Longe do rigor estatístico, o modelo de referência 

ao despertar do interesse dos sujeitos em projetos educativos em ambiente on-line é um 

instrumento de auxílio, um guia a oferecer direções aos sujeitos, que irão seguir, a partir 

de suas próprias escolhas, suas vias próprias de um particular modo de desenvolvimento 

do interesse e, por conseqüência, de uma postura ativa em projetos dessa natureza. 

5.3 Demonstração prática 

Demonstraremos, aqui, a utilização do modelo elaborado neste estudo. Para isso, 

elegemos o projeto “mídias na educação”, realizado no ano de 2009 pela SEDIS 

(Secretaria de Educação a Distância), da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte), através da plataforma educativa moodle. Esse projeto tem como intuito a 

capacitação de alunos de licenciaturas - atuais e futuros professores - à utilização de 

mídias na sala de aula como ferramentas a enriquecer as práticas pedagógicas, bem 

como ampliar o entendimento dos participantes acerca do funcionamento dessas 

ferramentas. 

Utilizaremos o modelo de referência ao despertar do interesse dos sujeitos em 

projetos educativos em ambiente on-line como instrumento de diagnóstico. Para isso, 

iremos analisar o projeto em questão a partir da percepção de suas características postas 

em perspectiva com o modelo referencial construído, no intuito da elaboração de 

sugestões potencialmente positivas ao desenvolvimento de uma situação educativa de 

maior propensão ao despertar do interesse por parte dos sujeitos na utilização de tal 

iniciativa educativa em ambiente on-line. 

Como resultado, elaboramos o relatório exposto em seguida, a servir de 

referência às demais aplicações do modelo de referência ao despertar do interesse dos 

sujeitos em projetos educativos em ambiente on-line. 

 

5.3.1 Metodologia de aplicação 

 

Como explicitado na seção referente às recomendações de aplicação do 

questionário referencial utilizado no uso do modelo proposto, as respostas às suas 
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questões podem ser construídas através da observação direta da utilização e da estrutura 

do projeto em análise ou por meio de entrevistas com as pessoas que o utilizam - 

usuários e responsáveis -, sendo possível, igualmente, a utilização de ambos os métodos 

de forma combinada. 

Optamos, no caso específico eleito para demonstração do modelo neste 

momento, a utilização do método que combina tanto a observação direta do projeto 

quanto a entrevista com alunos e responsáveis como forma de responder às indagações 

do questionário do modelo de referência ao despertar do interesse dos sujeitos em 

projetos educativos em ambiente on-line. 

Para isso, lançamos nosso olhar sobre o projeto através do auxílio de um de seus 

tutores, que gentilmente nos prestou toda assessoria relativa às características do projeto 

e de seu funcionamento. Igualmente, ele nos concedeu entrevista, face a face, sobre sua 

experiência prática com os alunos, enriquecendo as possibilidades de esclarecimentos 

das questões expostas no questionário do modelo proposto. Ainda, entrevistamos, a 

distância, mais três alunos do curso, de modo a contrapor suas experiências às nossas 

observações e ao depoimento de um dos responsáveis pelo projeto. 

De forma coerente à utilização dos dados colhidos nas entrevistas com os 

usuários do guanabara.info - parte fundamental da base de coleta de dados deste estudo 

- iremos publicar o material bruto dessa coleta de dados dos usuários do projeto “mídias 

na educação” também apenas na forma de anexo digital desta dissertação. A privacidade 

dos entrevistados continuará sendo mantida através da publicação não nominada de seus 

depoimentos. Depoimentos utilizados para as reflexões e conclusões das respostas ao 

questionário utilizado, bem como relatados, na forma de trechos, para ilustrar as 

afirmações realizadas na elaboração das respostas aos questionamentos propostos. 

 

 

5.3.2 Relatório de diagnóstico do projeto “Mídias na Educação” 

 

Analisando o funcionamento do projeto em paralelo com as categorias 

abordadas no modelo de referência ao despertar do interesse dos sujeitos em projetos 

educativos em ambiente on-line elaboramos este relatório. 
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5.3.2.1 Coleta de Dados 

 

Os dados colhidos para elaboração deste relatório foram obtidos através de nossa 

observação do funcionamento do projeto e por meio de entrevista com os participantes. 

Seguindo como guia inicial o questionário do modelo de referência ao despertar do 

interesse dos sujeitos em projetos educativos em ambiente on-line, entrevistamos um 

tutor, representando a parte responsável pela condução do projeto, e três alunos. As 

entrevistas foram realizadas por e-mail com um dos alunos, por chat síncrono com os 

outros dois estudantes e de modo face a face com o tutor. 

 

5.3.2.2 Lista de Entrevistados 

 

Tutor
118

: (Entrevista face a face) 

Idade: 33 anos. Cidade: Natal/RN. Escolaridade: Doutorando em educação pela 

UFRN. 

Aluno A: (Entrevista por e-mail, mensagens assíncronas por texto)  

Idade: 19 anos. Cidade: Montanhas/RN. Escolaridade: Aluno do curso de 

Ciências Biológicas UFRN, modalidade a distância - pólo Nova Cruz/RN. 

 

Aluna A: (Entrevista por MSN, chat síncrono por texto)  

Idade: 20 anos. Cidade: Tenente Ananias/RN. Escolaridade: Aluna do curso de 

Geografia UFRN, modalidade a distância - pólo Marcelino Vieira/RN. 

 

Aluna A: (Entrevista por MSN, chat síncrono por texto)  

Idade: 37 anos. Cidade: Caicó/RN. Escolaridade: Aluna do curso de Ciências 

Biológicas UFRN, modalidade a distância - pólo Caicó/RN. 

 

 

                                                 
118

 De modo a tornar mais prática a utilização das informações obtidas na entrevista com o tutor, 

optamos por usar um resumo de suas falas, sintetizando suas afirmações em prol de uma melhor 

adequação ao texto e à leitura deste relatório. Para acesso à fala completa do entrevistado, favor acessar a 

página http://www.educ.ufrn.br/paccelli/entrevistas.zip. 
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5.3.2.3 Análise das Categorias 

 

Questão 1 - Existem espaços de perfis para os alunos? Em caso positivo, esses 

perfis abrangem características diversas da identidade dos sujeitos ou se restringem 

apenas à questões específicas ao curso? 

Avaliação - Apesar de existir um espaço para disponibilização de perfis, onde os 

alunos podem escrever sobre si, não há nenhuma forma de estímulo ao exercício das 

identidades além da simples disponibilização de uma seção no formulário on-line que 

contém as informações básicas de cada aluno. 

 

 

Tutor diz: 

Há um espaço onde os alunos podem falar um pouco sobre si, cidade 

onde mora, informações profissionais, em quais turmas e disciplinas 

onde ele está escrito, porém não é algo bem desenvolvido, tornando-se 

algo mais básico. Fatores mais culturais e de identidade mais pessoais 

são sequer pensados na produção dos cursos. 

 

Aluno A diz: 

Não há. Senti falta desse item. 

 

Aluna A diz: 

no que eu me recordo tinha espaço para de início o aluno  postar as 

suas espectativas diante do curso e rellatar tb um pouco sob si( gostos, 

profissões....) 

Entrevistador diz: 

mas havia algum tipo de estímulo a veiculação dessas informações ou 

havia simplesmente um espaço que dizia algo como "fale sobre você" 

 Aluna A diz: 

ñ fornecia tanto estimulo, mas solicitava de forma ñ tão objetiva como 

(fale sobre vc) 

 

Aluna B: 

se for esse o caso existe sijm 

 

 

Questão 2 - Caso haja a disponibilização de perfis abrangentes, a identidade 

dos sujeitos expressa neles é levada em consideração nas práticas educativas do 

projeto? 

Considerando que o exercício da identidade dos sujeitos na elaboração dos perfis 

on-line é uma questão, analisando-se a estrutura do projeto em questão, considerada de 

importância menor pelos responsáveis, por conseqüência as identidades dos sujeitos - 
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suas individualidades pessoais, sociais e culturais - não são levadas em conta nas 

práticas pedagógicas. 

 

 

Tutor diz:  

Não. 

 

Aluno A diz: 

Não há. 

 

Entrevistador diz: 

você sentia que as atividades levavam em consideração a identidade 

própria de cada sujeito, não apenas o curso - que diz respeito à parte 

profissional - mas a pessoa enquanto cidadão de uma determinada 

região, de uma determinada cultura, alguém que tem um gostos 

próprios; seja por um estilo musical, literário, político, e afins? 

Aluna A diz: 

bom .td era padronizado( atividades) então ....isto de certa 

Aluna A diz: 

não levava tanto em consideração 

 

Aluna B: 

não 

 

 

Questão 3 - São praticadas atividades, inclusas na elaboração do conceito 

avaliativo, de livre escolha dos sujeitos? 

Apesar de haver atividades não-obrigatórias, não existem atividades de livre 

escolha, elaboradas pelos próprios sujeitos e inseridas na formação do conceito 

avaliativo. 

 

 

Tutor diz: 

Existem atividades não obrigatórias. Porém, não há atividades que os 

alunos possam bolar eles mesmos. 

 

Aluno A diz: 

Não. As atividades são "impostas" pelo projeto do curso. 

 

Aluna A diz: 

não 

 

Aluna B diz: 

Não não existiam, não 
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Questão 4 - Há algum tipo de estímulo à troca de produções entre os alunos, ou 

a possibilidade de acesso de todos aos conteúdos produzidos por cada estudante? Em 

caso positivo, os alunos são estimulados a opinar, colaborar em favor do 

melhoramento do trabalho do colega? 

A tentativa de levar os alunos à participarem mutuamente de atividades se dá 

através de meios que se referem ao tradicional e burocrático “trabalho em grupo”. Em 

termos práticos, isso se dá através do estabelecimento de regras institucionais, no caso 

do projeto em questão por meio da orientação de que o aluno que elaborar de três a 

cinco comentários referentes a trabalhos de colegas terá um acréscimo em seu conceito 

avaliativo. Quando ocorre o movimento de aproximação propenso à colaboração, parece 

nascer muito mais de uma iniciativa particular dos sujeitos do quê pela produção de um 

contexto estimulante à colaboração no projeto analisado. 

 

 

Tutor diz: 

Existe a orientação, como regra do projeto, dos alunos realizarem de 

três a cinco comentários sobre o trabalho de colegas. O conceito será 

dado como uma nota relacionada ao quesito de participação do aluno. 

 

Aluno A diz: 

Não existe o estímulo a troca de produções, mas temos liberdade de 

opiniar comentar o conteúdo de outros alunos nos tópicos. 

 

Aluna A diz: 

troca de produções não era realizado, apenas era possivel ler o texto 

do outro  e dar as minhas coniderações, até era exigido no minimo 3 

comentarios 

(...) 

Entrevistador diz: 

esses comentários seria comentar sobre o trabalho de algum colega? 

sobre o quê deveriam ser esses comentários? 

Aluna A diz: 

é sob os trabalhos dos outros 

Entrevistador diz: 

então a forma que o curso utilizava para estimular a você acessar o 

trabalho do colega é através de obrigação? O que aconteceria se 

você não comentasse pelo menos essas 3 vezes? 

Aluna A diz: 

ñ diria obrigação, seria uma forma de incentivo para ler as demais 

atividades 

Aluna A diz: 

creio q ñ acarretaria nenhum acontecimento, apenas seria avaliado ao 

final e isto poderia contribuir para um criterio( avaliação sua para 

notas) 

Entrevistador diz: 
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não entendi, você está dizendo que, caso não realizasse os 3 

comentários, você perderia uma parte da nota, ela iria cair, seria 

isso? 

Aluna A diz: 

isso, pois era um critério de avaliação 

 

Aluna B diz: 

Sim n´s tínhamos acesso aos trabalhos dos outros alunos, podendo 

inclusive opinar, deixar sugestões, dicas, ... 

Entrevistador diz: mas havia algum tipo de estimulo a essa troca, ou 

simplesmente a disponibilização técnica? 

Aluna B diz: 

Havia sim o estímulo por parte dos organizadores, para que 

trocássemos idéias, mantivéssemos contato, trabalhássemos em grupo, 

de certo modo 

Entrevistador diz: 

como ocorria esse estímulo? 

Aluna B diz: 

em geral era muito prazeroso poder conversar com pessoas que já 

tinham muitos anos de prática escolar, ou mesmo com quem estava 

apenas começando 

A cada tarefa pedida, além de realizá-las era pedido à nós que 

observássemos a tarefa dos outros, que déssemos alguma contribuição 

ou mesmo só disséssemos se concordávamos ou não com a opinião do 

colega, aliás isso contava como ponto de participação 

éramos avaliados por nossa partiipação nos fóruns 

 

 

Questão 5 - No caso do uso de fóruns, a elaboração desses leva em 

consideração os interesses particulares do grupo de estudantes que participam das 

atividades? É dada aos alunos a liberdade de criar seções de acordo com seus 

interesses próprios? 

No uso dos fóruns os assuntos abordados se restringem à resolução de problemas 

do próprio curso, preterindo outros tipos de debates e discussões entre os alunos 

referentes à temas que não se localizem no exato âmbito dos conteúdos do curso. 

 

 

Tutor diz:  

Não. 

 

Aluno A diz: 

Quando eu fiz o curso, existiam fóruns, mas como disse 

anteriormente, somente os "impostos" pelo projeto do curso. 

 

Aluna A diz: 

ñ 

Aluna A diz: 

os topicos eram abertos somente para responder alguma questão 
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Aluna B diz: 

em geral estavam ligados as tarefas que deviam ser cumpridas e 

postadas lá, era assim que o professor tinha acesso aos nossos 

trabalhos 

Mas nunca aconteceu, pelo menos não em quanto eu estava 

participando, de outros alunos criarem fóruns com assuntos que não 

estavam ligados ao interesse do curso 

 

 

Questão 6 - Os locais de trocas de mensagens funcionam de forma centralizada, 

reunindo diversas modalidades de mensagens no mesmo local? 

Os locais de troca de mensagens no curso funcionam de forma fragmentada, 

promovendo, algumas vezes, inclusive, a concorrência entre seções; situação em que a 

utilização de um determinado espaço acaba por esvaziar outro. 

 

 

Tutor diz:  

Cada atividade possui um fórum, o próprio padrão do moodle colabora 

á isso. (...) Às vezes há casos de ambientes que possuem fóruns 

concorrentes. 

 

Aluno A: 

Sim. Todas as perguntas e respostas tem um tópico específico, e todas 

as questões ficam numa mesma página, para facilitar o acesso. 

 

 

Entrevistador diz: 

se você quisesse falar com um colega sobre uma atividade, ou falar 

com ele sobre algum outro assunto, ou de repente marcar uma 

reunião com os alunos da região em algum lugar, ou de repente 

questionar o professor sobre alguma atividade, isso tudo era feito em 

um mesmo local, ou para cada tipo de mensagem havia uma seção 

diferente? 

Aluna A diz: 

marcar reuniões ñ havia espaço 

Aluna A diz: 

apenas atravez da caixa de mensagem particular que cada aulo tem, 

mas isto não era feio 

Aluna A diz: 

*tinha 

Aluna A diz: 

e os alunos ñ quastionavam uns aos outros 

Aluna A diz: 

quanto ao professor usava a mesma pratica 

Aluna A diz: 

ou seja mensagens particulares 

Entrevistador diz: 
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não havia troca de mensagens entre os alunos, dos alunos entre si? 

Aluna A diz: 

somente nos comentarios 

Aluna A diz: 

pelo menos que eu saiba 

 

Aluna B diz: 

nunca aconteceu, pelo menos não em quanto eu estava participando, 

de outros alunos criarem fóruns com assuntos que não estavam ligados 

ao interesse do curso 

para isso temos a plataforma moodle da universidade, onde podemos 

dar recados, postar mensagens em geral, ou até mesmo criar 

problemas, com discussões fervorozas, entre alunos e até entre os 

professores 

Entrevistador diz: 

então as funções acabam sendo divididas entre essas duas 

ferramentas? 

Aluna B diz: 

creio que sim, pois em geral as duas não se misturam muito 

 

 

Questão 7 - Existem espaços para os usuários darem sua opinião, ou mesmo 

elaborarem sugestões sobre o projeto? Em caso positivo, essa opinião é, de fato, 

considerada no andamento do projeto, atribuindo a esse um caráter dinâmico ao longo 

de sua vigência? 

Através de iniciativa docente, os tutores tomam como prática corriqueira a 

solicitação da opinião dos usuários como modo de aprimorar a relação com os alunos e 

criar um ambiente de relação mais apropriado aos avanços educativos. No que diz 

respeito à estrutura técnica do ambiente utilizado para a realização do projeto em 

análise, na plataforma moodle, houve uma iniciativa docente de colher a opinião dos 

alunos ao final do projeto, que em sua vigência acabou apresentando uma estrutura 

estanque e de caráter pouco dinâmico em sua relação com os usuários. 

 

 

Tutor diz:  

Existem espaços de solicitação de opinião dos alunos em relação à 

atuação pedagógica, o trabalho docente no projeto. No entanto, não há 

espaço nem práticas de solicitação e consideração da opinião dos 

alunos na formatação técnica do ambiente on-line utilizado no que diz 

respeito á suas configurações e funções. 

 

 

Aluno A diz: 

Não vi nada do tipo no curso. 
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Aluna A diz: 

ñ 

Aluna A diz: 

não lembro 

Aluna A diz: 

mas creio que ñ 

 

Entrevistador diz: 

vocês eram consultados sobre a estrutura da plataforma, se ela estava 

sendo prática aos alunos, ou de como ela poderia ser modificada pra 

melhro atender as necessidades dos estudantes? 

Aluna B diz: 

Já no final do curso houve sim uma pequena discussão a esse respeito, 

de como a plataforma estava disposta, se atendia as nossas 

necessidades e também sobre o material 

Entrevistador diz: 

mas essa discussão partia de vocês ou era estimulada pelos 

organizadores do projeto? 

Aluna B diz: 

se atendia as nossa sexpectativas... 

expectativas 

partiu da parte dos organizadores, professores... eles pediam sugestões 

de outros cursos, ou de outras coisas que achávamos importante fazer , 

que estivesse dentro das possibilidades de ser ofertado à distancia 

Entrevistador diz: 

então essa coleta de opiniões em relação a plataforma ocorreu ao 

final do curso? 

Aluna B diz: 

sim, pouco depois da última etapa. 

 

 

Questão 8 - É perceptível, dentre os alunos, o desenvolvimento de um 

sentimento de identificação, pertencimento com o projeto e/ou com os colegas? 

Enquanto alguns alunos demonstram uma maior preocupação com o projeto 

elaborando trabalhos de modo meticuloso, no que se refere ao desenvolvimento de um 

sentimento de identificação entre os colegas podemos relatar a presença de relações 

entre os alunos no relato de alguns entrevistados.  

 

 

Tutor diz:  

Senti pertencimento dos alunos com o projeto pelo esmero deles na 

elaboração dos trabalhos finais, que dizia respeito à elaboração de um 

projeto de utilização de mídias na sala de aula. No que se refere aos 

alunos entre si, não há como mensurar isso exatamente porque existe 

uma estrutura de troca de mensagens privadas, além da troca via 

fórum. 
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Aluno A diz: 

Sim. A turma era muito entrosada. E uns tiravam algumas duvias que 

surgiam. Por isso axo isso do entrosamento. 

 

Entrevistador diz: 

você observou se acabou se desenvolvendo uma relação entre os 

alunos participantes do projeto? Quero saber se, ao longo do projeto, 

houve, de sua parte ou de colegas, acontecimentos onde você 

descobriu que tem um certo interesse em comum com algum colega, 

por exemplo. 

Aluna A diz: 

nem tanto 

Aluna A diz: 

acredito que foram mais pontos de vista iguais 

Entrevistador diz: 

como assim? 

Aluna A diz: 

opiniões iguais sob temas e não interesses iguais 

 

Aluna B diz: 

sim, era pois aos poucos nos acostumávamos com essa nova forma de 

aprender e ensinar 

depois de algum tempo nos sentíamos em casa, conversando 

normalmente com um amigo 

Entrevistador diz: 

e em relação aos profesores, havia essa sensação de afetividade, de 

pertencimento? 

Aluna B diz: 

a forma como hoje, eu vejo os cursos à distância é completamente 

diferente de algum tempo atrás, quando eu ainda não fazia parte de um 

deles, até mesmo em relação aos professores, pois aos poucos vamos 

nos aproximando, pedindo ajuda, percebendo como cada professor 

tem sua própria forma de lidar com os alunos, não é muito diferente 

do que acontece numa sala presencial 

 

 

Questão 9 - É utilizada a oralidade apoiada por recursos digitais? Em termos 

práticos: são utilizados podcasts para vinculação de material, ou mesmo como forma 

de produção realizada pelos alunos? Em caso positivo, os podcasts utilizados para 

trabalho de conteúdo são desenvolvidas a partir de um cuidado técnico e humano 

relacionado a fatores como boa qualidade do áudio, tom menos sisudo e mais informal, 

realização com participantes diversos e edição a possibilitar um bom ritmo ao 

programa? São utilizados videocasts, baseados nos mesmos critérios de qualidade, 

para distribuição de conteúdo, ou mesmo de produção por parte dos estudantes? 

Apesar de serem vinculados, através de links externos, vídeos de apoio às 

práticas educativas, além da utilização ocasional de áudio de modo rudimentar, não há 
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no projeto uma prática perene e elaborada de utilização dos materiais em vídeo e áudio 

tanto para acesso de conteúdo quanto como modo de expressão e produção dos alunos.  

 

Tutor diz: 

Não. O que ainda se utilizava um pouco eram vídeos, porém vídeos 

que não são nem produzido especificamente para o curso, sequer eram 

hospedados pelo ambiente. 

 

Aluno A diz: 

Não utilizamos nada do tipo no decorrer do curso. Apenas no material 

de apoio tinhamos a opção de ler ou ouvir o conteúdo. Na própria 

apostila digital, nós podiamos ler o conteúdo ou ouvi-lo. Para ouvir, 

bastava apertar um botão que tinha essa opção. Nunca testei essa 

parte. 

 

Entrevistador diz: 

foi utilizado algum material em áudio? 

Aluna A diz: 

apenas algumas palavras de professores sob eles outros sob o 

conteudos muitos breves 

(...) 

Entrevistador diz: 

foi utilizado algum material em video? 

Aluna A diz: 

era video e audio junto 

Entrevistador diz: 

então o uso do vídeo, assim como do áudio, foi algo muito rápido e 

discreto? 

Aluna A diz: 

sim 

 

Aluna B diz: 

sim, pois haviam vídeo aulas 

[...] elas estavam inseridas no curso, e geralmente o conteúdo era igual 

ao conteudo dos módulos impressos, não sendo apenas ilustrativas. 

funcionavam como um recurso a mais 

[...] apenas audio, não, haviam sugestões de pesquisas em sites, 

material impresso, revistas, mas não lembro de algum reecursos de 

áudio 

 

 

Questão 10 - São desenvolvidas condições de estímulo ao desenvolvimento da 

prática de acesso periódico ao projeto, como a postagem constante de conteúdos 

atualizados relacionados aos cursos e temas estudados, na forma de notícias, 

curiosidades, materiais em audiovisuais e afins? Em caso positivo, essas seções são 

dispostas de forma centralizada, de modo que funcionem de maneira conectada, na 
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qual o usuário, ao acessar a uma seção, possa se interessar por um conteúdo que 

visualizou em outra seção? 

Não são desenvolvidas condições de estímulo ao desenvolvimento da prática 

espontâneo de acesso periódico ao projeto, vinculando, dessa forma, o acesso dos 

alunos ao ambiente exclusivamente à obrigação burocrática relacionada à resolução das 

atividades, ou mesmo inscrição em outros cursos on-line. 

 

 

Tutor diz:  

Não. 

 

 

Aluno A diz: 

Não. Eles apenas exigem que seja acessada pelo menos uma hora por 

dia, um dia por semana. 

 

Aluna A diz: 

diria que ñ 

Aluna A diz: 

pois o que tinha era apenas como já disse as atividades e  

Aluna A diz: 

dentro dos conteudos sites para aprofiundamento no assunto 

 

Aluna B diz: 

eu acessava todos os dias, como aliás faço até hoje 

Entrevistador diz: 

o que lhe leva a acessar todos os dias? 

Aluna B diz: 

virou hábito, e as vezes vejo anuncios de outros cursos on-line 

 

 

Questão 11 - Estão presentes ações que estimulem aos alunos produzirem 

trabalhos de forma cooperativa? 

As ações presentes no projeto, como já relatado, remetem ao tradicional 

“trabalho em grupo”, marcado pela passividade dos alunos que, por obrigação 

institucional, são pressionados a resolver em grupo algumas atividades. A cooperação 

como atividade espontânea de alunos que se procuram a partir do desenvolvimento de 

sentimentos de pertencimento e identificação para práticas livres de trabalho em 

conjunto não faz parte das ações presentes no projeto analisado. 
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Tutor diz: 

No caso do mídias, se pediu que dois alunos fizessem um projeto. O 

que existe, nesse caso, é a dissimulação da cooperação, na forma do 

“trabalho em grupo”, realizado não espontaneamente, mas através de 

uma obrigação institucional. 

 

Aluno A diz: 

Não. A avaliação é de forma individual. 

 

Aluna A diz: 

ñ 

 

Aluna B diz: 

eu não diria que foi estimulado pelo projeto, mas também não foi dito 

que não poderia ser feito 

 

 

Questão 12 - Há uma preocupação afetiva nas práticas, expressa em uma 

atenção gentil despendida aos alunos, na preocupação com o tom usado nos materiais, 

bem como na busca por fugir de uma linguagem excessivamente formal, em suma, no 

assumir de condutas que busquem criar um contexto mais humano, leve e próximo entre 

professores e alunos, e desses entre si? 

Procurando aplicar uma atmosfera mais humana ao projeto, os responsáveis por 

sua aplicação procuram utilizar-se de uma linguagem a se aproximar mais da realidade 

dos alunos, fugindo do tom sisudo acadêmico. A estrutura técnica - formas e conteúdos 

do projeto -, porém, colabora ao estabelecimento de um cenário frio, no qual as 

atividades educativas acabam por resumir-se a uma simples transmissão de informação. 

 

 

Tutor diz: 

Não. Como é um curso extremamente funcionalista, extremamente 

voltado para o material didático, não há nenhum tipo de intenção, por 

parte dos organizadores, que seja construído algo desse tipo. Em 

termos de relações, é extremamente frio. 

 

Aluno A diz: 

Sim, sim. Não era nada formal. Posso explicar que seria como se dois 

amigos estivessem conversando, sem formalidade e sem gírias. 

Diríamos que meio termo entre os dois modos. 

 

Aluna A diz: 

por parte dos alunos sim 

Entrevistador diz: 

e por parte dos professores? 

Aluna A diz: 
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tentou-se 

Aluna A diz: 

pois a linguagem ñ era tão formal 

Entrevistador diz: 

tentou-se, mas, na sua opinião, conseguiu-se? 

Aluna A diz: 

aproximou-se da linguagem do aluno para ajudar na compreenssão 

dos conteudos 

Entrevistador diz: 

mas, você sentiu haver essa preocupação afetiva em todos os 

aspectos, na forma de tratamento dos alunos, de modo a tornar a 

relação "aluno x professor" menos formal, mais parecida com pessoas 

que aprendem juntas? 

Aluna A diz: 

Senti sim 

 

Aluna B diz: 

houve uma tentativade, de certo modo, pois mesmo não estando 

presente em corpo, digamos assim, havia uma preocupação, por parte 

do professor, em atender as nossas expectativas, esclarecendo dúvidas 

e se colocando a disposição para ajudar no que fosse possível 

os materiais, em geral traziam uma linguagem mais formal, mas nos 

debates, nos fóruns, podíamos nos expressar como achássemos 

melhor, de forma mais coloquial 

 

 

5.3.2.4 Conclusão 

 

Como modo de ampliar o potencial de despertar o interesse dos alunos em um 

uso ativo do projeto “mídias na educação”, recomendamos a inserção das seguintes 

categorias e práticas nessa iniciativa educativa: 

 

1 - Construção de um espaço mais elaborado para o desenvolvimento de perfis 

dos alunos, de modo a, mais que simplesmente disponibilizar um espaço em um 

formulário, estimulá-los a externar e dissertar sobre suas identidades através de relatos 

de seus valores culturais, preferências pessoais - referentes a categorias diversas como 

música, cinema, televisão, literatura e afins -, bem como sobre suas identidades 

enquanto parte de grupos sociais diversos. 

 

2 - Consideração dessas identidades dos sujeitos relatadas em seus perfis nas 

práticas pedagógicas.  
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Em um exemplo simples, dentre tantos outros possíveis, podem ser utilizados, 

por exemplo, os textos de canções de um artista citado como um dos preferidos no perfil 

de um determinado aluno para uso em disciplina de língua portuguesa, ou mesmo 

estrangeira. Outra aplicação seria o uso de filmes relatados como de predileção dos 

alunos em atividades educativas, o mesmo valendo para livros, programas de TV, 

manifestações artísticas, peculiaridades regionais e afins. Em suma, recomendamos a 

consideração dos perfis, das identidades dos alunos, nas práticas, de modo a retirar o 

tom massivo empobrecedor de uma prática pedagógica a trabalhar no meio on-line os 

sujeitos como seres amorfos. 

 

3 - Inserção de atividades de livre escolha por parte dos alunos, consideradas na 

elaboração do conceito avaliativo. Indo além da simples escolha por determinadas 

opções pré-formatadas, permitir e estimular aos discentes elaborarem um determinado 

número de produções por conta própria. Permitir e estimular aos alunos a criarem suas 

próprias produções - relacionadas aos conteúdos curriculares abordados - de modo livre, 

fazendo uso de suas capacidades inventivas expressando-se através de diversos modos 

em texto, som e imagem.  

 

4 - Estimulo ao trânsito livre dessas e de outras produções entre os alunos de 

modo a estimular a curiosidade, no que diz respeito à produção dos colegas, dos sujeitos 

entre si, tendo em vista o desenvolvimento do interesse pelo outro, traduzido na forma 

de comentários e sugestões espontâneas sobre os trabalhos de todos. 

 

5 - Transposição do uso dos fóruns de uma ferramenta exclusivamente 

relacionada à resolução de dúvidas a um ambiente de encontro entre os sujeitos, cenário 

de aproximação dos alunos através da conversa, do debate sobre temas que, além dos 

conteúdos curriculares, podem ser do interesse desses. Dessa forma, é possível ao 

projeto on-line adotar uma postura pedagógica que entenda o aluno e a educação como 

um todo, não como restrita a um processo de ensino-aprendizagem de um determinado 

conteúdo curricular. 

 

6 - Localização das seções e espaços de troca de mensagens de forma 

centralizada, de maneira que as seções funcionem de modo a se retro-alimentarem. 

Dessa forma, em termos práticos, o aluno, ao acessar uma seção ou local de troca de 
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mensagem, poderá, deparando-se com algo de outra seção que o interesse, ir em direção 

mais facilmente àquele conteúdo que lhe chamou a atenção, bem como permanecer 

mais tempo no ambiente do projeto. 

 

7 - Disponibilização e utilização de funções técnicas permanentes de coleta da 

opinião dos usuários acerca - além da ação docente - da estrutura técnica do ambiente: 

sua formatação e recursos. Mais do que simplesmente colher dados, considerar, de 

modo democrático, as opiniões dos sujeitos nas práticas, atribuindo ao projeto um 

caráter dinâmico em sua vigência, modificando-se em busca de um constante 

aprimoramento enquanto ambiente educativo. 

 

8 - De modo a estimular um acréscimo as já presentes relações entre alguns 

alunos do projeto, recomendamos a promoção de uma busca pela criação de uma 

atmosfera de pertencimento e identificação dos alunos entre si e para com o projeto 

educativo em ambiente on-line em questão. Busca essa realizada através do exercício de 

identidade nos perfis e nas atividades de livre escolha permutadas e compartilhadas 

espontaneamente entre os estudantes.  

 

9 - Criação de uma prática perene e elaborada de uso de materiais em vídeo e 

áudio tanto para acesso de conteúdo quanto como modo de expressão e produção dos 

alunos. Materiais elaborados com especial atenção a quesitos técnicos, como uma 

edição a proporcionar um bom ritmo aos programas, e humanos, no que diz respeito à 

atenção ao tom utilizado - pautando-se por uma aproximação à linguagem coloquial dos 

alunos.  

 

10 – Elaboração de condições ao desenvolvimento da prática de acesso 

espontâneo dos alunos ao projeto. Através de recursos como a postagem constante de 

conteúdos atualizados relacionados aos cursos e temas estudados, na forma de notícias, 

curiosidades, materiais em audiovisuais e afins, desvinculando o acesso dos alunos ao 

ambiente como relacionado estritamente ao caráter burocrático de resolução de 

atividades e outras pendências institucionais do curso. 

 

11 - Incorporação da cooperação como prática espontânea de alunos que se 

procuram a partir do desenvolvimento de sentimentos de pertencimento e identificação 
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a fins de realização de práticas livres de trabalho em conjunto. Para isso, indicamos a 

promoção de algumas das recomendações previamente elaboradas, como o estímulo à 

permuta de produções originadas na livre escolha dos alunos, de modo a estimular a 

interseção de identidades e o desenvolvimento da curiosidade e conseqüente busca entre 

eles. 

 

12 - Somando-se a já presente atenção ao tom utilizado pelos docentes em seus 

contatos com os alunos - pautado pela preocupação em humanizar a relação por meio de 

uma linguagem menos formal, mais gentil e próxima dos alunos - recomendamos a 

consideração de uma maior preocupação afetiva na produção dos materiais e na 

formatação da estrutura técnica do ambiente, utilizando como critério em sua construção 

e reconstrução à busca pela criação de situações e recursos os mais propícios a 

implementar um tom mais humano às práticas a partir de maiores possibilidades de 

encontro e estreitamento das relação entre os diversos participantes do projeto. 

 

5.3.2.5 Recomendação de aplicação 

 

Ressaltamos que o modelo proposto, bem como este relatório dele resultante, se 

propõe a servir de referência ao melhoramento dos projetos educativos em ambiente on-

line, no que diz respeito à ampliação do potencial em despertar o interesse dos alunos 

em seu uso. Assim, destacamos que as orientações elaboradas funcionam como um guia 

referencial, não consistiriam, de modo algum, em um conjunto de regras a serem 

obedecidas.  

Entendemos que a aplicação das sugestões relatadas está sujeita à realidade de 

cada projeto, seus limites e possibilidades técnicas, financeiras e sociais; peculiaridades 

a formar o contexto de cada cenário educativo. A relativização das sugestões deste 

relatório em sua aplicação prática é de fundamental importância ao aproveitamento 

deste modelo como ferramenta a auxiliar, de fato, o enriquecimento dos projetos 

educativos em ambiente on-line pelo desenvolvimento de maiores potenciais ao 

despertar do interesse dos alunos participantes, mote a tomada de uma postura ativa dos 

alunos, base da educação em qualquer ambiente. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados desta pesquisa reforçam o entendimento da tecnologia como 

coadjuvante aos sujeitos em educação - processo que tem na conduta desses seu aspecto 

hegemônico a determinar se irá ou não haver educação, e como essa se dará. 

Em uma atualidade designada por muitos como o período no qual a tecnologia 

torna o homem “outro”, percebemos, a somar-se às argumentações já apresentadas, 

diversos outros indícios da imutabilidade da essência do homem em sua vida atual 

auxiliada por suas tecnologias. Indícios colhidos no próprio uso atual das tecnologias do 

on-line. Uma imutabilidade essencial que é, também, razão pela qual, igualmente, a 

educação continua fundamentalmente o mesmo processo, mesmo que envolta em uma 

série de ferramentas capazes de realizar funções em outros tempos inimagináveis. 

Em uma de suas mais fabulosas ramificações, a internet, percebemos como a 

tecnologia apenas reforça características humanas que, mesmo em diferentes cenários 

sociais, permanecem indistintas. O que torna também a educação, on-line ou em sala de 

aula, a ricos ou pobres - representados pela cessão entre redes públicas e privadas - 

igualmente similar em seu cerne.  

Apesar de conter os mais sofisticados conteúdos, oferecer acesso a um montante 

de informações sistematizadas jamais disponíveis em qualquer época da história 

humana, os termos de busca recordistas em número de acessos em sites de pesquisa no 

ano de 2009 
119

 referem-se a conteúdos de cunho os mais rudimentares, a marcar de 

forma recorrente a história do homem desde sua origem: busca por conversações (nas 

pesquisas sobre twitter, MSN e Orkut), por atividades lúdicas na forma de jogos (nas 

buscas por jogos eletrônicos), sexo (no uso de termos para procura de ensaios 

fotográficos de mulheres conhecidas por suas virtudes físicas sexualmente atrativas) e 

por figuras de idolatria (celebridades), além de atualidades sobre a realidade social de 

seu grupo (na forma de busca por notícias) e práticas que remetem ao “pão e circo” (na 

pesquisa por entretenimento ligado aos programas de TV). Uma constatação simples, 

mas que põe abaixo afirmações superficiais defensoras da tese de que a tecnologia 

modifica o homem.  
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A superlativização da tecnologia advém - além de posturas que a consideram 

ferramenta de mudança do homem, e, por conseqüência, mudança do processo 

educativo - também por sua incorporação acrítica. Nesse tipo de conduta, assume-se 

toda tecnologia como avanço, invertendo os meios pelos fins: a tecnologia, ferramenta 

teoricamente tida como meio de avanços ao homem, portanto, avanços sociais, tendo 

nesses avanços seu fim, acaba por ser entendida de forma equivocada em um ideário 

funcionalista bastante disseminado atualmente. Nesse entendimento, o aprimoramento 

da tecnologia considerado sempre avanço acaba sendo assumido como fim, ainda que 

em detrimento de retrocessos sociais, típicos da divisão social desigual - à qual pode ser 

incluído o acesso à tecnologia e a seu domínio técnico restrito a certos grupos como 

fator de ampliação de desequilíbrios sociais. Como considerar avanço o surgimento de 

uma tecnologia que, por sua distribuição desequilibrada, apenas reforça os 

desproporcionais desequilíbrios sociais, pandemia que a humanidade carrega consigo a 

tanto tempo? 

Não criticamos por sermos, de algum modo, contra as tecnologias. Na verdade, 

considerando o viés deste estudo, é possível perceber o entusiasmo com o qual a 

educação pode assimilar a tecnologia e como, dependendo de sua utilização, essa pode 

auxiliar em favor de progressos educativos. O que esclarecemos e apontamos com uma 

das conclusões deste estudo é a confirmação prática, pelas elaborações construídas, da 

pertinência da percepção de Freire sobre a tecnologia, quando esse afirma que nem 

sempre tecnologia configura avanço
120

. 

As conclusões deste estudo apontam para essa direção. Ao final da pesquisa, 

detectamos nas observações, análises e dados colhidos a hegemonia dos sujeitos 

enquanto determinantes do modo de desenvolvimento - em avanços ou estagnação 

educativa - de qualquer projeto educativo em ambiente on-line. Assim sendo, a criação 

de um cenário estimulante à postura ativa em um projeto educativo, em ambiente on-

line, passa, assim como qualquer atividade educativa em sala de aula, pela consideração 

dos aspectos humanos, acima das questões da tecnologia aplicada. Percebendo o maior 

impacto desses fatores - como o trabalho da expressão da identidade, pertencimento, 

colaboração e solidariedade, dentre outros - em relação aos impactos da tecnologia - 

que, por si só, mostra-se incapaz de produzir avanços educativos consideráveis - 

confirmamos a percepção dos sujeitos como figuras centrais na educação em qualquer 
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contexto. Por conseqüência, afirmamos de modo conclusivo que a criação de um projeto 

estimulante à participação dos sujeitos passa, indiscutivelmente, pelas categorias 

levantadas no modelo de referência ao despertar do interesse dos sujeitos em projetos 

educativos no ambiente on-line. 

Não afirmamos, porém, que um projeto educativo só poderá ser estimulante se 

seguir hermeticamente o modelo proposto. O que ressaltamos é que sem a consideração 

das categorias humanas apontadas pelo modelo, qualquer prática educativa estará 

fadada a, no máximo, ser uma prática tecnicista ou resumida à transmissão 

descontextualizada de informações, muitas vezes vazia de sentidos. 

Defendemos uma visão que coloca os sujeitos no centro do processo, mas, em 

absoluto, retira a relevância das ferramentas de tecnologia, mas sim esclarece o caráter 

de objeto dessas. 

Dessa maneira, é insensato pensar em “tecnologia boa” ou “tecnologia ruim”, 

“tecnologia eficaz educativamente” ou “tecnologia ineficaz educativamente”. A 

tecnologia, objeto, é, como qualquer outro, o que fazemos dela. Constatação que marca 

as conclusões deste estudo.  

Estudo em que, ao final das análises e das relações realizadas pela triangulação 

entre as percepções dos sujeitos entrevistados, referenciais teóricos utilizados e 

elaborações realizadas, chegamos a conclusões pontuais acerca do funcionamento do 

desenvolvimento do interesse pelo uso e tomada de postura ativa dos sujeitos em 

projetos educativos em ambiente on-line. 

O entendimento da educação, enquanto atividade crítica e espontânea, como 

relacionada inquestionavelmente a um ambiente que, seja físico ou on-line, considere 

em primeiro lugar as características próprias dos sujeitos envolvidos, foi reforçada 

largamente pelos depoimentos colhidos. A significativa participação dos entrevistados 

no site guanabara.info e sua disposição à ação nesse projeto educativo, ainda que fora 

do contexto escolar, demonstraram o imenso potencial de avanços educacionais 

nascidos a partir do trabalho das categorias elaboradas no modelo proposto por este 

estudo. Se grande parte da crítica dos educadores e responsáveis por projetos educativos 

on-line se relaciona à postura apática e desinteressada dos educandos, a constatação de 

que é possível a criação de um cenário de estímulo no qual esses estudantes possam ter 

despertados seus interesses, a curiosidade epistemológica associada à cada sujeito, a 

vontade inerente de entender e ler de forma mais ampla o mundo, é uma conclusão 
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bastante encorajadora e otimista à educação no contexto de sua aplicação em ambiente 

on-line. 

O isolamento, de referência didática, de características e condutas - colhidas em 

campo na lida prática dos sujeitos - a favorecer a criação desse cenário positivo, dessa 

atmosfera de ação e interesse, pode ser um passo importante na elaboração de projetos 

educativos em ambiente on-line de cunho menos tecnicista e mais humanista, mais 

adequados a uma educação dos homens entre si.  

Uma constatação pertinente por ir além da simples crítica ao uso equivocado da 

tecnologia na educação, configurando-se em uma tentativa de avanços e mudanças de 

paradigmas através de propostas práticas, tangíveis. Propostas essas que, mesmo em seu 

caráter prático de elaboração não prescindiram, de modo algum, da reflexão teórica 

fundamental para conceder lucidez e embasamento educativo, social e histórico a 

qualquer iniciativa ou proposição pedagógica. 

Análises através das quais percebemos que os processos educativos nascem e 

progridem a partir de uma base comum de fatores, uma raiz humana que irá determinar 

maiores ou menores possibilidades de ação educativa, de disposição e interesse em 

desenvolver certa prática de cunho educacional. Dessa forma, a contextualização nasce 

não da problematização das categorias - a pôr em cheque a necessidade de fatores como 

pertencimento e colaboração na educação -, mas sim da problematização de sua 

aplicação. Assim sendo, as categorias propostas são estanques a educação, não sendo 

relativas ao ambiente, físico ou on-line. Em outras palavras, a raiz básica - expressa nas 

categorias do modelo proposto - a formar o processo educativo não é relativizável à 

modalidade utilizada - presencial ou EaD -, sendo, portanto, exatamente a mesma em 

qualquer modalidade educativa. O que acaba como relativizável, ressaltamos 

novamente, é a sua aplicação. Aplicação de categorias inquestionáveis relativizada ao 

contexto humano em sua relação com as possibilidades peculiares de cada ambiente; 

físico ou on-line. Afirmação aguda que, até que se apresentem argumentos contrários 

consistentes, se sustenta na constatação de que é inconcebível para uma adequação aos 

ideais educativos uma prática, em qualquer modalidade educativa, a desconsiderar 

fatores como o respeito à identidade dos alunos, possibilidades de vazão a sua 

expressão, consideração de sua opinião, busca pela criação do vínculo do 

pertencimento, ou ainda a busca por sua autonomia e o estreitamento de suas relações 

enquanto sujeitos envoltos numa vida de um mundo existente em comunidade; pautada 
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por um conhecimento, nos âmbitos particular e coletivo, igualmente construído em 

conjunto.  

Diante da descoberta de que os fatores formadores da base educativa de projetos 

on-line são os mesmos a servirem de alicerce a educação em sala de aula, concluímos 

neste estudo, portanto, configurar-se como equívoca a separação entre a educação em 

ambiente físico, dita presencial, e a praticada no ambiente on-line, também conhecida 

como EaD.  

Uma separação equívoca por ambas pautarem-se em uma raiz comum: o respeito e 

consideração dos aspectos humanos universais, como os anexados no modelo proposto. 

Embora se constituam em ambientes de possibilidade distintas - portanto, associados à 

certas particularidades - a educação presencial e a EaD são o mesmo processo: a 

educação de sujeitos entre si mediados pelo mundo. 

Uma afirmação instigante, que abre uma lacuna para o questionamento de quais 

seriam as conseqüências ao pensamento educativo da unificação conceitual da educação 

dita presencial com a dita a distância. Como pensar, normatizar e elaborar 

cientificamente esse novo paradigma? Uma conclusão deste estudo que abre uma lacuna 

a despertar dúvidas pertinentes à educação. Dúvidas, essas, passíveis de respostas a 

partir de um posterior aprofundamento desse estudo em uma pesquisa construída para 

fins de investigação e reflexão teórica em torno dessas importantes questões levantadas 

entre as conclusões desta dissertação.  

As categorias explicitadas no modelo proposto põem abaixo o muro conceitual que, 

equivocadamente, separa a educação em sala de aula da realizada em ambiente on-line 

por emergirem como o retrato das singularidades presentes no modo de construção do 

conhecimento dos homens, na educação desses entre si, mediados pelo mundo. A 

repetição entre as falas dos sujeitos da validade de fatores como respeito e expressão de 

identidade, desenvolvimento do pertencimento, consideração de suas vozes e opiniões e 

da afetividade como mote às solidárias ações de cooperação solidificam a noção da 

educação como uma atividade em que determinados condutas - expressas nas categorias 

do modelo proposto - são indispensáveis em qualquer contexto educacional.  

Portanto, mais uma vez afirmamos: as categorias humanas, base da educação, não 

são relativizáveis, o que é passível de relativização é sua aplicação. Isso configura-se no 

argumento chave em favor do fim da cisão entre a educação denominada “presencial” e 

a classificada como “a distância”. 
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A natureza referencial do modelo proposto, assumida desde sua elaboração, foi 

mantida pela confirmação prática como adequada, tanto pelas análises realizadas quanto 

pelos dados coletados e análises dos referenciais teóricos eleitos como guia a este 

estudo. 

Afirmamos o cunho de referência, e não de uso simétrico, do modelo elaborado por 

diversas razões percebidas no processo de crescimento e construção desta pesquisa. 

Em primeiro lugar, concluímos que a temática e o instrumento trabalhado neste 

estudo - o modelo de referência ao despertar do interesse dos sujeitos em projetos 

educativos no ambiente on-line - de modo algum está concluído.  

Encerramos este estudo na certeza de que, seguindo preceitos básicos da produção 

científica, as possibilidades de contribuições de outros pesquisadores a este estudo são 

ricas e desejáveis. Dessa forma, concluímos esta etapa de pesquisa na esperança de que 

ela possa servir de apoio, mesmo contraponto, ao pensamento de outros autores 

comprometidos na melhora da educação. Entendemos, ainda, que não esgotamos as 

categorias aplicáveis ao delineamento do objeto de estudo abordado. De modo a prezar 

pela coesão e aplicabilidade prática, pautamos o modelo proposto pela consideração das 

categorias mais relevantes aplicáveis aos objetivos do estudo, bem como pela a 

aglutinação de categorias semelhantes. Admitindo, dessa maneira, o caráter aberto e 

inacabado desse modelo, tal qual qualquer outro elaborado em pesquisa científica.  

Apresentamos abertura a contribuições não de modo a anexar qualquer proposição 

feita - ou mesmo nos submetendo a argumento de autoridade oriundo de figuras 

acadêmicas notórias -, mas de maneira a aceitar as intervenções teóricas na forma do 

debate de idéias, da contraposição de ponto de vistas e argumentações, da discussão 

entre pares enquanto cenário próprio aos avanços da ciência e do conhecimento. Assim, 

esperamos que este estudo, mais que largamente aceito, seja amplamente discutido e, 

quando utilizado em diagnósticos ou elaborações de projetos educativos, em sua 

aplicação seja questionado, adaptado e problematizado à cada contexto educacional.  

Contextos os mais diversos em um país de tantas desigualdades, onde a fortuna e o 

azar da miséria são vizinhos. Em um sistema educativo de tantas disparidades, tantas 

diferenças, marcado pela divisão entre redes públicas e particulares, não há como 

almejar um pensamento, ou mesmo orientação estanque. Para realidades diferentes, 

aplicações diferentes. Nessa linha de pensamento, não são os alunos e professores que 

devem se adaptar à proposta pedagógica, mas a proposta pedagógica àqueles. Portanto, 

não podemos propor contribuições em modelos fechados considerando o mais rico, ou 
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mesmo o mais pobre. Ambas inclinações são execráveis. Tomar partido do pobre em 

detrimento do rico não é agir em prol da equidade entre os homens - mote da educação 

crítica - mas da mudança de posicionamento, como rechaçada por Freire, promovendo a 

alteração de posição entre dominador e dominado. A luta da educação é pelo fim das 

categorias “dominante” e “dominado”, não do revezamento daqueles que irão ocupar 

cada função. Considerando esse pensamento, tampouco é cabível elaborarmos um 

modelo hermético que trate do meio-termo, do “sujeito média estatística”, como 

ironizado por Andrade (2009).   

A solução, como proposto neste estudo, é elaborar um modelo que se aplique como 

referência a todos, independente de classe, grupo etário e cultural. Para isso, é 

necessário - como foi feito de fato - o isolamento de características particulares a todos 

os grupos por fazerem parte do humano, reforçando o pertencimento que desperta, 

dentre outras, a empatia diante do sofrimento do outro. Sofremos vendo a dor alheia por 

nos identificarmos pela presença de fatores básicos a formar tanto a pessoa de quem 

sofre quanto a daquela que presencia a dor, nos vemos na dor alheia pela semelhança 

advinda de fatores compartilhados inerentes ao sujeito humano que tornam, em nível 

fundamental, iguais mesmo os mais distintos, distanciados por fatores sociais, culturais, 

de experiência de vida, mesmo de leitura de mundo.  

Entendidas essas características, a solução para a construção de um modelo a ser 

usado como referência na educação passa não na criação de uma unidade distinta para 

cada grupo que, apesar de partilhar dos fatores básicos citados, vive realidades e 

contextos sociais díspares. Mesmo o universo pessoal de cada sujeito de um mesmo 

grupo diverge, em variados graus, dos demais. Diante disso, a solução para esse 

aparente dilema está explícita na própria qualificação do modelo proposto: referencial. 

Utilizado como referência, o modelo, que trabalha categorias inerentes aos sujeitos 

independentes de sua realidade e da modalidade educativa, está sujeito, em sua 

aplicação, à contextualização à realidade própria de cada grupo, de cada sujeito, de cada 

meio. Daí sua acepção referencial. Como já esclarecido, se as categorias em si não são 

relativizáveis - pois, como dito, não há como pensarmos em uma educação sem as 

categorias abordadas no modelo proposto - a aplicação dessas é. Vem dessa etapa a 

riqueza maior das proposições construídas, um momento em que, de fato, nasce a 

contribuição do modelo construído neste estudo.  

Não há como aplicar quaisquer das categorias propostas neste estudo de modo 

descontextualizado às particularidades de cada projeto educativo - no delineamento 
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desta pesquisa em ambiente on-line. Talvez, em uma instituição carente de recursos 

técnicos, não seja possível fazer uso da oralidade associada às tecnologias do áudio 

digital, ou, ainda que a instituição possua equipamentos para realizar produções em 

áudio, essas estejam inacessíveis pela falta de equipamentos tocadores para os alunos. 

Em outras situações, não será possível manter um número suficientes de seções e 

materiais em um ambiente on-line - o que demanda um tempo considerável - de forma a 

justificar o desenvolvimento de uma prática de acesso periódico. Em um terceiro 

cenário, pode haver a impossibilidade de consideração da voz dos sujeitos na elaboração 

da estrutura técnica da ferramenta ou do sistema on-line utilizado por não haver 

conhecedores de programação do sistema disponíveis para executar mudanças, mesmo o 

desenvolvimento do pertencimento com o professor e colegas pode ser impossibilitado 

por questões de tempo exíguo de ambas as partes, tantas vezes saturadas por jornadas 

profissionais sobrecarregadas. 

Dessa maneira, de modo algum concluímos que para uma iniciativa educativa em 

ambiente on-line ser apta a despertar o interesse dos sujeitos deve seguir por completo 

este modelo. Razão pela qual, em sua própria designação, o modelo já esclarece seu 

caráter de referência. Associando seu valor, desse modo, ao seu potencial de auxílio. 

Um modelo formado não por um conjunto de regras, mas por uma relação de iniciativas 

potencialmente ampliadoras das possibilidades do despertar de interesses educativos em 

projetos on-line. 

A natureza referencial do modelo também diz respeito à impossibilidade de separar 

cartesianamente cada categoria, como relatamos no capítulo “relação entre as 

categorias”. Identificando, coletando dados com os sujeitos e analisando cada categoria, 

concluímos, nesta etapa final de pesquisa, o seu caráter inter-relacional. De fato, não há 

como pensar suas divisões, como feitas por este estudo, como não mais que meramente 

referenciais. Não há limites claros de onde começa uma e acaba outra, bem como não 

existem categorias avulsas. Onde termina a solidariedade e começa a colaboração? 

Como essa pode existir avulsa à afetividade? Como haver pertencimento sem expressão 

de identidade? Como pode existir a consideração à voz dos sujeitos sem levar em conta 

sua autonomia? 

Como relato descrito ao longo desta pesquisa, podemos descrever que, no caso 

estudado, de uma maneira claramente perceptível, a consideração da opinião, da voz dos 

sujeitos, acabou estimulando a participação ativa desses, que, envoltos em uma sensação 

de solidariedade para com os produtores do site, acabou por possibilitar o 
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desenvolvimento do pertencimento, e, por consequência, a geração de ações de 

cooperação em um modelo sustentável de uso que prescinde de qualquer tipo de coação 

institucional ou pressão hierárquica - negações da educação - para a participação dos 

sujeitos em projetos educativos no meio on-line. 

Uma exemplo de círculo virtuoso, dentre tantos outros resultantes da exploração 

dessas categorias, que confirma as possibilidades do desenvolvimento da educação em 

atividade prazerosa, rica e espontânea aos sujeitos, em um cenário que estimule seus 

potenciais educativos, pondo abaixo a idéia de alunos como preguiçosos, incapazes, 

pessoas que só estudam pelo pavor da reprovação ou por interesses meramente 

institucionais e financeiros na forma da obtenção de um diploma de formação escolar 

para melhor colocação profissional no mercado. 

Pensando além das categorias abordadas, afirmamos que a utilização do modelo 

construído neste estudo passa, necessariamente, por um entendimento não restrito a 

proposições práticas, mas que, compreendendo sua origem filosófica, anexe um 

posicionamento relacionado à visão de educação utilizada como referencial teórico na 

elaboração do modelo proposto. 

Assim sendo, esclarecemos que o modelo construído não se propõe a apresentar 

eficácia estatística. Por ser baseado na complexidade e na cessão de liberdade de ação 

aos sujeitos, não nos pautamos em elaborar - tampouco achamos possível de ser feito - 

uma fórmula matemática a assegurar o acréscimo do percentual de participação e ação 

de alunos nos cenários de aplicabilidade do modelo. Dessa maneira, é equívoco um 

entendimento funcionalista desse modelo referencial que o entenda como falho caso sua 

aplicação não promova, em absolutamente cem por cento dos casos, um aumento 

percentual em estatísticas referentes à participação de alunos em projetos educativos em 

ambiente on-line. Elaborado como referência, este modelo serve, sim, de instrumento 

guia, bússola a auxiliar aos sujeitos que - esses sim - escolherão seus caminhos e serão 

os principais responsáveis pelos desenvolvimentos próprios de cada iniciativa 

educativa. 

Uma constatação que veio sendo confirmada, tomada como mais e mais 

concreta, ao longo das análises e reflexões deste estudo. Também cada vez mais 

reforçada foi a percepção freireana de que, de fato, são os sujeitos, sempre os sujeitos, 

os atores principais do processo educativo. Aplicando o pensamento de Freire para esta 

nova era das inéditas possibilidades do ambiente on-line, percebemos o quanto ele 

continua atual. Afirmação comprovada pela análise de situações práticas abordadas, as 
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quais demonstram que, realmente, a tecnologia não tomou dos sujeitos a hegemonia na 

definição do processo educativo.  

Tecnologias surgem e perecem obsoletas pelo vigor de novas invenções, 

possibilidades novas surgem e se inserem na sociedade em ritmo frenético, tornando 

possível ao homem dispor de possibilidades que, antes, eram nada mais que sonho 

lúdico em seus mitos. Porém, é no essencial que o homem continua igual, e a educação 

não foge a essa tônica. Em ambientes físicos e on-line, é na mesma forma de aprender 

que os homens continuam educando-se entre si mediados pelo mundo. Enquanto a 

evolução natural das espécies não transformar a essência do homem, a muito imutável, 

não há como pensar diferente.  
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8 ANEXOS 1 - ROTEIRO DE ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE 

 

 

Prática de acesso pelo interesse educativo 

 

1 - Com qual freqüência você costuma acessar o Guanabara.info? 

2 - O que lhe leva a acessar o site com essa freqüência? 

3 - Costuma acontecer de você ir acessar algo e acabar acessando também uma 

outra seção do site? Por exemplo, ir baixar o podcast e acabar acessando um link de 

noticia? 

4 - Como você baixa os podcasts, pelo site ou por RSS? Se baixa por RSS, ainda 

acessa o site? 

 

Oralidade & Podcast 

 

1 - O que lhe atrai na forma que são feitos os episódios do Guanabara.info? 

2 - O tom mais coloquial, menos formal, que é usado no podcast 

Guanabara.info, atrapalha de alguma forma seu aprendizado, seu entendimento dos 

conteúdos expostos por eles? 

3 - Quais, pra você, são as vantagens de usar o formato em áudio? 

4  - Para você, o que faz de um podcast um bom podcast, com o qual você possa 

aprender e construir novos conhecimentos? 

5 - Você prefere o formato com um participante ou com vários participantes? 

Por que? 

 

Autonomia 

1 - Enquanto na rádios os programas tem horários pré-definidos, o podcast 

funciona por demanda: o usuário baixa os arquivos e escuta na hora que bem entender. 

Em compensação, enquanto em uma rádio ao usuário basta sintonizar na estação, que 

toca programas o dia inteiro, o podcast demanda downloads para cada conteúdo. Diante 

desses dois modelos, cada qual com suas vantagens e limitações, qual mais lhe atrai 

para conteúdos como o do Guanabara.info? Por quais razões? 

2 - Onde (aparelho e lugares) você costuma escutar o podcast? 
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Pertencimento  

1 - Você acha que pelo fato de você poder participar através de votações sobre 

escolha de temas, formato do programa, bem como através de críticas e sugestões nos 

comentários do blog e por e-mails lidos nos episódios você acaba tornando-se parte do 

Guanabara.info? Ou essa participação indireta na produção do programa não lhe 

caracteriza como parte do site, mas como um usuário, alguém que simplesmente acessa, 

apesar de poder participar das formas previamente relatadas? Em resumo: você se sente 

parte do Guanabara.info? 

2 - Você se sente mais estimulado a participar do Guanabara.info - seja 

baixando os episódios, comentando, votando nas enquetes ou enviando e-mails para 

cada episódio - devido a essa possibilidade dos usuários terem sua opinião levada em 

consideração pelos produtores do podcast? 

 

Colaboração x Solidariedade 

 

1 - Você já divulgou o Guanabara.info para algum amigo? Por que?  

2 - Você já colaborou de alguma forma com o Guanabara.info? 

3 - Essa relação de solidariedade com o Guanabara.info, através de disposição à 

colaboração, a ajuda a divulgação, lhe estimula a participar mais ativamente do site, 

escutando os programas, acessando o conteúdo, ou não existe essa relação, você 

participa por outros motivos? 

 

Trabalho jogo & Jogo Trabalho 

 

1 - Você participou das atividades propostas nos episódios 49 e 54 - Verdade ou 

Mentira? São aqueles em que foi proposto um jogo no qual eram apresentadas notícias 

falsas e verdadeiras para que os ouvintes pesquisassem para descobrir quais eram as 

verídicas e quais eram invenções. Por quê? 

2 - Se sentiu estimulado a participar de outras atividades semelhantes? 

 

 

Promoção do encontro 

 

1 - O que lhe leva a participar de um fórum? 
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2 - Você se sente mais estimulado a usar um fórum pelo fato de lá se 

encontrarem pessoas que compartilham de interesses pelos quais você também 

compartilha?  

 

Identidade 

1 - Você sente-se confortável e inclinado a anexar a seu perfil em ambiente on-

line informações relacionadas a seus interesses pessoais, seus valores, seus 

direcionamentos políticos, religiosos, etc? Como ocorre nas escolhas por determinadas 

comunidades por parte de usuários do Orkut? 

 

Expressão 

1 - Você já publicou ou postou alguma produção sua? Por qual razão? 

2 - Você costuma dar opinião quando alguém posta algum texto, música e afins 

em um fórum? Ou se propõe a ler, ouvir, assistir produções de outros usuários 

participantes dos fóruns ou websites dos quais você participa? 
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9 ANEXOS 2 - LISTA DE ENTREVISTADOS 

 

Entrevistado A: (Entrevista por MSN, chat síncrono por texto)  

Idade: 19 anos. Cidade: São Paulo/SP. Escolaridade: Aluno de curso superior 

(ciências sociais). Rede de ensino: Pública (USP - São Paulo/SP). 

 

Entrevistado B: (Entrevista por MSN, chat síncrono por texto)  

Idade: 16 anos. Cidade: Santo Antônio da Patrulha/RS. Escolaridade: Aluno do 

2⁰ ano do ensino médio. Rede de ensino: Privada (Colégio Santa Teresinha - Santo 

Antônio da Patrulha /RS). 

 

Entrevistado C: (Entrevista por MSN, chat síncrono por texto)  

Idade: 15 anos. Cidade: Salvador/BA. Escolaridade: Aluno do 8⁰ ano do ensino 

fundamental. Rede de ensino: Pública (Escola Carneiro Ribeiro - Salvador/BA). 

 

Entrevistado D: (Entrevista por MSN, chat síncrono por texto)  

Idade: 18 anos. Cidade: Campos dos Goytacazes/RJ. Escolaridade: Aluno do 3⁰ 

ano do ensino médio. Rede de ensino: Pública (Colégio Estadual Dr. Sylvio Bastos 

Tavares - Campos dos Goytacazes/RJ). 

 

Entrevistado E: (Entrevista por E-mail, troca de mensagens assíncrona por texto)  

Idade: 28 anos. (demais dados não informados pelo entrevistado) 

 

 

Entrevistada A: (Entrevista por MSN, chat síncrono por texto)  

Idade: 13 anos. Cidade: (entrevistada escolheu não informar). Escolaridade: 

Aluna do 8⁰ ano do ensino fundamental. Rede de ensino: (entrevistada escolheu não 

informar). 

 

Entrevistada B: (Entrevista por MSN, chat síncrono por texto)  

Idade: 18 anos. Cidade: Teresina/PI Escolaridade: Aluna do 3⁰ ano do ensino 

médio. Rede de ensino: Privada (Colégio Certo - Teresina/PI). 
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Entrevistada C: (Entrevista por MSN, chat síncrono por texto)  

Idade: 19 anos. Cidade: (Palmas/TO). Escolaridade: Formada no curso de 

Análise de Sistemas. Rede de ensino: Privada (Unitins - Palmas/TO). 

 

Entrevistada D: (Entrevista por MSN, chat síncrono por texto)  

Idade: 16 anos. Cidade: Rio Branco/AC. Escolaridade: Aluno do 2⁰ ano do 

ensino médio. Rede de ensino: Pública (CEBRB - Rio Branco/AC). 

 

Entrevistada E: (Entrevista por Skype, chat síncrono por áudio)  

Idade: 25 anos. Cidade: Cachoeira Paulista/SP. Escolaridade: Aluna do 5⁰ 

semestre do curso de tecnologia da informática - banco de dados. Rede de ensino: 

Pública (FAPEC - Guaratinguetá/SP). 
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10 ANEXOS 03 - PÁGINA DO SITE GUANABARA.INFO   
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