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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa compreende as arquiteturas pedagógicas como dispositivos de formAção de 

práticas multiletradas de professores que participaram do curso de „Formação Continuada de 

Professores do Projeto Um Computador por Aluno/UCA‟, realizado na Escola Municipal Prof. 

Herly Parente, Natal-RN. Seu objeto de estudo consiste no redimensionamento do conceito 

arquiteturas pedagógicas voltado para o planejamento de professores que utilizam o laptop na 

sala de aula que tem como objetivo geral compreender as arquiteturas pedagógicas entendidas 

como dispositivos de formAção, a partir dos quais os professores estruturam práticas 

multiletradas. O conceito de Arquiteturas Pedagógicas, conforme proposto por Carvalho, 

Nevado e Menezes (2005), é compreendido como estruturas de aprendizagem que se realizam 

na confluência de abordagens pedagógicas e tecnológicas. Nesse sentido, tomaremos como 

análise os seguintes objetivos específicos: (a) discutir como os professores vivenciam práticas 

multiletradas a partir do uso de arquiteturas pedagógicas desenvolvidas durante o 

planejamento de atividades curriculares, utilizando o laptop e quais os desafios dessa prática; 

(b) identificar os impactos das arquiteturas pedagógicas nos modos de ressignificar o espaço-

tempo disciplinado pela escola no trabalho do professor; (c) Apreender os recursos 

educacionais abertos (REA) por meio dos quais as arquiteturas pedagógicas, desenvolvidas na 

formação do professor, possibilitam a mobilização de estratégias curriculares abertas 

interessadas na observação de como os alunos melhor se engajam em suas atividades 

escolares, com o laptop. Estes objetivos serão realizados dentro da perspectiva dos 

multiletramentos durante a formação de professores que planejam, pesquisam, registram, 

sistematizam, criam estratégias, utilizam tecnologias e avaliam experiências de aprendizagem 

de seus alunos sob o ponto de vista da Pedagogia da Incerteza (FREIRE, 2002). Propomos 

como elemento estruturante dessas arquiteturas, a aprendizagem por design de construção de 

sentidos proposto pela Pedagogia dos Multiletramentos (COPE & KALANTZIS, 2000) que 

estrutura os espaçostempos culturais do processo ensino e aprendizagem e dos diferentes 

modos de significar a linguagem mediada pelas tecnologias digitais.  Tomamos como 

referencial teórico além do conceito de arquiteturas pedagógicas (CARVALHO; NEVADO; 

MENEZES, 2005), as contribuições dos Estudos de Letramento (GEE 1991; STREET, 1995), 

a relação estrutura e agência (ARCHER, 2011), os conceitos de agente de letramento 

(KLEIMAN, 2006), de mediador agentivo (OLIVEIRA, 2010a) e comunidades de prática 

(WENGER, 1998).  O estudo tem como abordagem metodológica a pesquisa-formação, 

proposta por Josso (2009), que se alinha à perspectiva de pesquisa qualitativa de cunho 

etnográfico, adotando como procedimentos de geração dos dados, os instrumentos: 

observação participante, análise de documentos, questionários e entrevistas.  A pesquisa tem 

como contexto a Escola Municipal Prof. Herly Parente, Natal-RN que foi contemplada com a 

distribuição de laptops do Projeto UCA e formação de seus professores. Tem como 

colaboradores 16 professores que participaram dessa formação, fornecendo relatos e 

produções de suas práticas desenvolvidas na sala, utilizando tecnologias, os quais 

constituíram o corpus da pesquisa.  Nossas premissas em torno dos construtos „Arquiteturas 



Pedagógicas‟ e „Pedagogia dos Multiletramentos‟, buscaram, na formação de professores, a 

conciliação entre práticas abertas e as já consolidadas e disciplinadas na escola (OLIVEIRA, 

2010b).  As análises evidenciam que os desafios vivenciados pelos professores em suas 

práticas, ao desenvolverem arquiteturas pedagógicas utilizando o laptop, permitiram não 

somente a criação de estratégias de atividades para que práticas curriculares abertas sejam 

possíveis em contexto de ensino tradicional como também ampliaram os repertórios de 

práticas multiletradas desses professores, impactando a sua formação. 

 

 

Palavras-chave: Arquiteturas Pedagógicas. Pedagogia dos Multiletramentos. Práticas 

Curriculares Abertas. Formação de professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

 

This research comprises pedagogical architectures as devices of the formation of 

multiliteracies practices of teachers who have participated of the course of 'Continued 

Education of Teachers of the Project One Computer Per Student / UCA‟, held at the 

Municipal School Prof. Herly Parente, Natal-RN. Its object of study consists in the redesign 

of the concept of pedagogical architectures aimed at the planning of teachers who use the 

laptop in the classroom. The concept of Pedagogical Architectures, as proposed by Carvalho, 

Nevado and Menezes (2005), is understood as learning structures that take place at the 

confluence of pedagogical and technological approaches. It will be discussed in the 

perspective of multiliteracy during the formation of teachers who plan, research, register, 

systematize, create strategies, use technologies and evaluate their students' learning 

experiences from the point of view of Uncertainty Pedagogy (FREIRE, 2002). We propose as 

a structuring element of these architectures, the learning by design of sense construction 

proposed by the Pedagogy of Multiliteracies (COPE & KALANTZIS, 2000) that structures 

the cultural spacetime of the teaching and learning process and the different ways of 

signifying language mediated by digital technologies. We take as theoretical reference beyond 

the concept of pedagogical architectures (CARVALHO; NEVADO; MENEZES, 2005) The 

contributions of the Literacy Studies (GEE 1991, STREET, 1995), the structure and agency 

relationship (ARCHER, 2011), the concepts of the literacy´s agent (KLEIMAN, 2006), 

agentive mediator (OLIVEIRA, 2010a) and communities of practice (WENGER, 1998). The 

study has as a methodological approach the research-formation, proposed by Josso (2009), 

that aligns with the perspective of qualitative research of ethnographic character, adopting as 

data generation procedures, the instruments: participant observation, analysis of documents, 

questionnaires and interviews. The research has as context the Municipal School Prof. Herly 

Parente, Natal-RN that was contemplated with the  distribution of laptops by the UCA Project 

and formation of their teachers. It has as collaborators 16 (sixteen) teachers who have 

participated in this formation, providing reports and productions of their practices developed 

in the classroom, using technologies, which have constituted the corpus of the research. Our 

premises around the constructs 'Pedagogical Architectures' and 'Pedagogy of Multiliteracies', 

sought, in the formation of the teachers, the conciliation between open practices and those 

already consolidated and disciplined in the school (OLIVEIRA, 2010b). The analysis show 

that the challenges faced by teachers in their practices, when they develop pedagogical 

architectures using the laptop, allow not only the creation of strategies of activities for open 

curricular practices be possible in the context of traditional teaching, but also to expand the 

repertoires of multiliteracies practices of these teachers, impacting their formation. 

 

Keywords: Pedagogical Architectures. Pedagogy of Multiliteracies. Open Curricular 

Practices. Formation of Teachers. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho, que tem como foco o estudo das arquiteturas pedagógicas como 

dispositivos de formAção dos professores em práticas multiletradas possibilitadas pelas 

tecnologias móveis, teve como motivação a nossa participação, em 2011, no curso de 

Formação Continuada de Professores e Equipe Gestoras do Projeto UCA (Um Computador 

por Aluno), coordenado pela Secretaria de Educação à Distância – SEDIS, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte/UFRN, oferecido aos professores das escolas contempladas 

pelo projeto.  A primeira etapa, a formação, prevista no curso, destinava-se aos professores da 

sala de Laboratório de Informática Educativa das escolas (LIE) e aos professores formadores 

do Núcleo de Tecnologia Educacional (NTM) do Município de Natal, coordenado pelo 

Programa Nacional de Tecnologia Educacional/PROINFO, com objetivo de ministrar cursos 

de formação em tecnologias educacionais e acompanhar professores da rede pública em seus 

projetos, integrando tecnologias em suas atividades pedagógicas.  

Na primeira semana de curso, recebemos orientações para iniciar a formação do UCA 

com os professores. Nos primeiros encontros, já na escola, deparamo-nos com uma questão  

peculiar que não havíamos previsto,  como por exemplo: as expectativas dos professores em 

relação ao projeto – aqueles mais otimistas  viam como inovação ou salvação e aqueles menos 

otimistas, como mais um fardo sobre seus ombros, já que recairia sobre eles a 

responsabilidade pelo uso do laptop na sala de aula.  Diante desse impasse, pensamos como 

alternativa a discussão em torno da formação realizada durante um debate sobre as questões 

de infraestrutura, importância da formação do Projeto UCA bem como suas implicações na 

trajetória de aprendizagem do aluno e nas estratégias de ensino do professor.  Acreditamos 

que esse processo de participação, envolvendo formadores e professores com objetivos em 

comum, leva ao engajamento de todos em direção às alternativas que respondam não somente 

as nossas inquietações investigativas diante do impacto desse novo recurso digital (laptops na 

sala de aula) na vida dos professores, mas também que possam fortalecer a relação entre 

cultura digital e o contexto cotidiano de professores.  

É a partir dessa relação entre cultura digital e contexto cotidiano do professor que 

nosso objeto de estudo começa a tomar forma ao perceber, na pesquisa, a necessidade de 

redimensionar o conceito de arquiteturas pedagógicas formulado por Carvalho, Nevado e 

Menezes (2005) de modo que possa nos dar aporte teórico e prático rumo à compreensão da 

relação de convergência dos espaços-tempos lineares e não-lineares entre currículo escolar e 

cultura digital.   
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O redimensionamento desse conceito, na perspectiva da formação do professor, 

pressupõe espaçostempos
1
 contemporâneos e pedagógicos que se constroem no planejamento, 

nas estratégias de atividades, nas práticas multiletradas bem como na avaliação das 

experiências de aprendizagem realizadas na sala de aula, propondo-se práticas abertas que 

mobilizem seus alunos a produzirem conhecimentos e cultura (PRETTO, 2013). 

Nosso interesse pelo tema partiu, assim, da preocupação com os cursos de formação 

continuada voltados para o uso das tecnologias educacionais realizados nos NTE (Núcleo de 

Tecnologias Educacionais) que enfrentam vários desafios, dentre eles: a reduzida participação 

de professores no curso devido a vários fatores: o horário de formação ser incompatível com o 

horário livre do professor que ocupa, na maioria das vezes, os dois turnos, restando como 

alternativa o horário da noite, no qual ele prefere ficar em casa a enfrentar o ponto de ônibus, 

o trânsito no horário de pico após um dia todo no batente; e a dificuldade da maior parte de 

professores que frequenta o curso para utilizar as tecnologias digitais como possibilidades 

abertas em contexto de práticas curriculares que sugerem as tecnologias como ferramentas 

que auxiliam o professor na transmissão do conteúdo. 

Nos estudos referentes à linha de pesquisa: Letramento e Contemporaneidade na área 

da Linguística Aplicada/UFRN, na qual esta pesquisa se insere, buscamos analisar o 

redimensionamento das arquiteturas pedagógicas a partir do conceito de „pedagogia dos 

multiletramentos‟, que tem como elemento estruturante a „aprendizagem por design‟ 

entendida como arquiteturas de construção de sentidos como parte integrante de um projeto 

mais amplo de engajamento e de práticas multiletradas que incluem, ao mesmo tempo, a 

multiplicidade cultural do processo ensino/aprendizagem e a multimodalidade  dos diferentes 

modos de significação da linguagem potencializados pelas tecnologias digitais da informação 

e da comunicação, tratando de definir as relações cotidianas do professor com  os usos digitais 

a partir do desenvolvimento de arquiteturas pedagógicas voltadas para as atividades 

planejadas, que acontecem no horário de planejamento do professor. 

Seguindo esse redimensionamento teórico-metodológico dos estudos de Letramento e 

Contemporaneidade, assumimos a ideia de „arquiteturas pedagógicas‟ como dispositivos de 

construção de sentidos que estruturam e potencializam a formação do professor em suas 

práticas multiletradas possibilitadas pelas tecnologias móveis. Nesse sentido, tomamos como 

base importante do redimensionamento conceitual das arquiteturas pedagógicas, os Estudos 

                                                
1
 A junção dos termos „espaçostempos‟ dada por Nilda Alves (2004) para forma contrária a dicotomização do 

pensamento moderno. Disponível em:<http://www.scielo.br/pdf/es/v25n86/v25n86a03.pdf> 
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de Letramento (GEE 1991; STREET, 1995; KLEIMAN, 2006; OLIVEIRA, 2010; 2011; 

KALANTZIS; COPE, 2000; 2009; 2009b; ARCHER, 2011)  que concebem aprendizagem 

como práticas situadas, possibilitando novos desdobramentos conceituais em torno da 

aprendizagem que pontuamos como fundamentais: a) pedagogia dos multiletramentos 

(KALANTZIS & COPE, 2000) que diz respeito à representação de um conjunto de atividades 

pertinentes ao modo de vida do aluno, tendo como recurso a leitura e escrita ampliada de 

atividades de produção de textos  em  formatos diversos (escrita, imagem, áudio, vídeo) que 

circulam na sociedade, na forma de negociação de significados (WENGER, 1998), 

mobilizados por trabalhos coletivos de alunos e professores de acordo com as capacidades de 

cada um (KLEIMAN, 2000); b) professor como agente de letramento, definido como “um 

promotor das capacidades e recursos de seus alunos e suas redes comunicativas para que 

participem das práticas sociais de letramento, as práticas de uso da escrita situada, das 

diversas instituições." (KLEIMAN, 2006, p. 08), refletindo os modos de participação e 

posicionamento do professor não mais como mediador mental, que foca apenas na 

aprendizagem em seu sentido individual, mas na sua posição de mediador agentivo 

(OLIVEIRA, 2010) que partilha, distribui tarefas e se implica em um contexto em que as 

práticas sociais de cada um são valorizadas e partilhadas com todos;  c) a relação 

estrutura/agência (ARCHER, 2011) que transforma a estrutura  tradicional e clássica de 

ensino em uma dinâmica de ensino mais contemporânea,  que tem como estratégia a 

aprendizagem em rede; d) comunidade de prática proposta por  Wenger e Lave (1991) 

compreendida como uma comunidade de aprendizagem social e situada de experiência de 

participação de pessoas comuns que  se reúnem para negociar e renegociar  significados.  

A relevância da pesquisa no campo da Linguística Aplicada justifica-se por considerar 

o contexto sociotécnico e pedagógico como determinantes na construção de um currículo 

aberto, articulado em ações sociais em que todos compartilham, aprendem juntos, engajam-se, 

inovam-se e protagonizam saberes e práticas discutidos e negociados em comunidades. Isso 

implica – enquanto objeto de nosso estudo – a compreensão das arquiteturas pedagógicas 

como dispositivos que instrumentalizam o professor a utilizar as tecnologias digitais, 

orientado por uma postura de produção mais participativa, colaborativa e propiciadora da 

reflexão e da autoria em lugar de uma postura técnica preocupada, apenas, em repassar 

conteúdos de maneira mecânica.  

A importância dessas práticas multiletradas na pesquisa evidencia-se na comunidade 

de formação de professores que aprendem juntos saberes e práticas por meio dos usos digitais 

em rede, garantindo autonomia pedagógica e tecnológica. Propõe novas estratégias e buscam 
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atualizar propostas e atividades curriculares a partir dos relatos e reflexões compartilhados 

nesse ambiente de aprendizagem em rede. Permite, também, que novas epistemologias criem 

espaçostempos de pesquisa, registro e sistematização para que o professor atue não como 

difusor do conhecimento, mas como mediador agentivo (OLIVEIRA, 2010b) dos saberes 

coletivos de seus alunos. Além disso, a formação do professor, nessa comunidade de práticas 

multiletradas, propicia espaços de co-autoria e protagonismo na sala de aula, de forma a 

permitir a autonomia e a participação crítica e criativa de seus alunos. Em espaçostempos fora 

da escola, esses professores permanecem conectados nessa rede de aprendizagem 

colaborativa, compartilhando suas ideias, atualizando novos saberes e construindo novos 

modos de significar sua prática pedagógica. Quanto à interação se mostra mais engajados e 

politizados. 

É com base nessa abordagem que pretendemos ampliar nossa observação a respeito do 

letramento digital do professor na perspectiva teórica da pedagogia dos multiletramentos para 

compreender como eles fazem uso de suas práticas multiletradas, utilizando os recursos 

educacionais abertos/REA que estão instalados no laptop.  Partindo dessa reflexão, pensamos 

as arquiteturas pedagógicas como dispositivos de formAção, entendendo por „formAção‟ elos 

entre a esfera de formação e a esfera de ação (TINOCO, 2008) de professores em suas 

práticas em torno dos usos digitais abertos que estão disponibilizados na rede com o propósito 

de ampliar o conhecimento do aluno e ajudá-lo a resolver problemas do seu cotidiano. 

Esta pesquisa, que observa a mobilização e articulação dos saberes docentes e os 

usos das tecnologias digitais nas práticas curriculares, tem como objetivo geral compreender 

as arquiteturas pedagógicas (CARVALHO et al. 2005), entendidas, neste estudo, como 

dispositivos de formAção, a partir dos quais os professores estruturam práticas multiletradas 

(COPE & KALANTZIS, 2009), utilizando recursos educacionais abertos/REA durante o 

curso de formação do Projeto UCA da Escola Municipal Prof. Herly Parente, Natal-RN. 

Nesta pesquisa, formulamos algumas questões que nortearam percursos e nos 

conduziram a novas pistas, a possíveis soluções e a avanços rumo a caminhos mais 

consistentes que nos orientaram quanto à relevância teórica e social do estudo, 

fundamentando nossas percepções, interpretações, reações e práticas. Vejamos: a) Como os 

professores vivenciam práticas multiletradas a partir do uso de arquiteturas pedagógicas 

desenvolvidas durante o planejamento de atividades curriculares, utilizando o laptop e quais 

os desafios dessa prática? b) De que maneira as arquiteturas pedagógicas impactam nos 

modos de ressignificar o espaço-tempo disciplinado pela escola no trabalho do professor?  c) 

Como os recursos educacionais abertos (REA), desenvolvidos na formação do professor, 
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possibilitam a mobilização de estratégias curriculares abertas interessadas na observação de 

como os alunos melhor se engajam em suas atividades escolares, com o laptop?  

Dos questionamentos acima mencionados, delineamos os seguintes objetivos 

específicos: (a) discutir como os professores vivenciam práticas multiletradas a partir do uso 

de arquiteturas pedagógicas desenvolvidas durante o planejamento de atividades curriculares, 

utilizando o laptop e quais os desafios dessa prática; b) identificar os impactos das 

arquiteturas pedagógicas nos modos de ressignificar o espaço-tempo disciplinado pela escola 

no trabalho do professor; c) Apreender os recursos educacionais abertos (REA) por meio dos 

quais as arquiteturas pedagógicas, desenvolvidas na formação do professor, possibilitam a 

mobilização de estratégias curriculares abertas interessadas na observação de como os alunos 

melhor se engajam em suas atividades escolares, com o laptop. 

Com base nos questionamentos e objetivos postos anteriormente, organizamos a 

pesquisa em quatro capítulos. No primeiro capítulo, correspondente à Introdução, abordamos 

nossa justificativa, o objeto de estudo, a sua relevância teórica e social, os objetivos e as 

questões norteadoras do estudo, situando o leitor em relação aos caminhos adotados pela 

pesquisa.  No segundo capítulo, que diz respeito à contextualização da pesquisa, ressaltamos a 

abordagem qualitativa de cunho etnográfico, tendo como orientação metodológica a pesquisa-

formação (JOSSO, 2009). Esta abordagem trata das vivências de experiência não somente dos 

professores, na condição de colaboradores como também da pesquisadora/professora-

formadora. No terceiro capítulo, redimensionamos o conceito de arquiteturas pedagógicas, 

entendidas como dispositivos de formAção de práticas multiletradas do professor, pensando 

este conceito na perspectiva de uma pedagogia dos multiletramentos (KALANTZIS, M.; 

COPE, B. 2000), alinhada à relação estrutura/agência (ARCHER, 2011).  No quarto capítulo, 

partimos do conceito de 'comunidades de prática' e 'aprendizagem social e situada' (LAVE & 

WENGER, 1991) para abordar o que chamamos de 'comunidade de formAção', o espaço de 

aprendizagem em que os professores aprendem juntos práticas multiletradas.  No quinto 

capítulo, discorremos sobre uma perspectiva de currículo que propõe uma aprendizagem em 

rede, com foco na construção de um conhecimento interdisciplinar, diferentemente do 

currículo prescrito, hierárquico e disciplinar.  No sexto capítulo, analisamos os desafios e 

impactos presentes nos relatos, nas produções e nas experiências vividas pelos professores em 

comunidades de formAção, desenvolvendo arquiteturas pedagógicas. No sétimo capítulo, 

nossas considerações finais, retomamos as questões de pesquisa e os objetivos considerados 

na investigação, apresentando as contribuições da pesquisa, oferecendo pistas para novos 
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estudos que tratem do objeto de estudo analisado - as arquiteturas pedagógicas em 

comunidades de formAção de professores.  
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CAPÍTULO I 

1 Contextualização da pesquisa 

 

1.1 A pesquisa no campo da Linguística Aplicada 

 

Nessa seção, abordaremos a importância da pesquisa no campo da Linguística 

Aplicada a partir da reflexão em torno da metáfora do candeeiro de Walter Benjamim citada, a 

seguir, por Sarmento (2007) para explicar a (in) visibilidade social do conceito de infância na 

perspectiva histórica, cívica e científica. Nossa intenção, nessa abordagem, não é refletir sobre 

o que já sabemos, mas o que fazemos do já conhecido para aprender novos saberes (COPE & 

KALANTZIS, 2009). 

 

Um bêbado procurava afanosamente sob um candeeiro uma moeda que 
perdera. Perguntado onde a tinha deixado cair, respondeu que havia sido 

algures sob a sombra; mas procurava-a ali sob o candeeiro não porque ela lá 

estivesse, mas porque ali havia luz e esta era uma condição para achar.  
(BENJAMIN apud SARMENTO, 2007, p.27). 

 

A ciência, assim como o candeeiro, segundo Sarmento (2007), ilumina parte do 

conhecimento, deixando inacessível a outra parte que fica oculta “porque não está previsto o 

seu achamento, mesmo que esteja ali ao lado, como a moeda, escondida pela escuridão 

redobrada pela luz vizinha”. (pág. 27).  

Igualmente, a nossa não implicação na pesquisa, em relação ao contexto cotidiano de 

práticas multiletradas do professor, tem o efeito da luz do candeeiro em direção ao que é visto 

como certo, como verdades já ditas e, por essa razão, evita-se o confronto com os novos ditos 

e novos achados, comprometendo, desse modo, a possibilidade de encontrar a outra parte do 

real, aquela que está obscura, que o candeeiro não consegue visualizar. 

Acreditamos que a Linguística Aplicada (doravante LA) como campo transdisciplinar 

poderá atuar como movimento dialético da (in)visibilidade social e teórica em torno da 

complexidade das práticas educacionais que, ao mesmo tempo, lida com um ensino pautado 

na concepção de saberes compartimentalizados em disciplinas, atribuindo à escrita dos 

manuais impressos e didáticos como o modo de significação predominante na sala de aula e, 

ainda, busca práticas inovadoras mediadas por tecnologias digitais. Evidentemente, essa 

concepção que se diz moderna não consegue dar conta de toda a complexidade 

comunicacional, cultural e linguística que emerge da cultura contemporânea.  

Essa análise implica uma LA transdisciplinar que atravessa as fronteiras da 
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especialização para romper com os efeitos de fragmentação do ensino, ainda, presente nas 

atividades curriculares da escola. Essa fragmentação do conhecimento é descrita por Morin 

como: 

[...] o ato de extrair um objeto de um campo determinado, rejeita as ligações 

e intercomunicações desse objeto com o seu meio, insere-o em um setor 

conceitual abstrato, que é o da disciplina compartimentada, cujas fronteiras 
rompem arbitrariamente a sistematicidade (a relação de uma parte com o 

todo) e a multidimensionalidade dos fenômenos. Ela conduz à abstração. 

(2011, p.48). 

 

Opondo-se ao paradigma da simplificação, Morin (2011) propõe uma abordagem de 

aprendizagem capaz de apreender a complexidade do conhecimento no contexto (local/global, 

político e sociocultural) da experiência humana. A emergência do pensamento complexo no 

âmbito da formação do professor, nesta pesquisa, coloca em questão as práticas de ensino 

decorrentes de currículos homogeneizantes que priorizam uma cultura de formação docente 

inicial e continuada, assentada na hiperespecialização de conteúdos com pouca formação 

pedagógica e tecnológica. 

No entanto, podemos observar que, apesar da estrutura rígida e fragmentada do 

currículo, iniciativas educacionais de projetos baseados na perspectiva da complexidade do 

pensamento já se concretizam em práticas pedagógicas mais ousadas, porém, tais ações se dão 

de forma ainda bastante isolada da proposta pedagógica adotada pela escola. Acreditamos, 

como linguista aplicada, que práticas inovadoras mediadas por tecnologias não são 

suficientemente capazes de romper com o paradigma da simplificação, tão fortemente 

arraigado nas tradicionais diretrizes curriculares, sem que haja a compreensão da relação com 

o todo, representado pela tríade: inserção social da língua, atividades cotidianas e interações 

verbais, as quais são características conceituais da Linguística Aplicada (FIGUEIREDO & 

WILK, 2014). 

A importância da Linguística Aplicada estaria, assim, na sua possibilidade de análise 

inter e transdisciplinar, em favor de um “hibridismo teórico metodológico” (FABRÍCIO, 2008 

apud SCHEIFER, 2013) do diálogo entre as epistemologias e questionamentos da vida social. 

O campo de estudos da linguagem é, pois, inseparável das práticas sociais e discursivas que, 

inseridas em contextos problematizadores, se constroem, se sustentam ou modificam suas 

capacidades cognitivas (FABRÍCIO, 2006) e culturais das comunidades de formAção de 

professores. 

Segundo Signorini (2004, p. 108) “desenvolver práticas transdisciplinares só faz 

sentido se for problematizada como território-rede”.  Nessa perspectiva, consideramos a 
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articulação dos professores e alunos como redes de relação e o contexto cotidiano da escola 

como território formal, institucionalizado com normas e diretrizes prescritas no modelo 

tradicional de ensino, incluindo, também, o contexto cruzado e móvel – que adentra em um 

novo espaço: o facebook e o whatsap como território informal de práticas de uso aberto, 

embora também institucionalizado.  

Para Moita Lopes (2006) as teorias são construídas “sem considerar as vozes daqueles 

que vivem as práticas sociais” (p.31) enquadrando-as dentro do território sem rede como torre 

de marfim que enaltece os questionamentos teóricos desvinculados das preocupações do dia-

a-dia das pessoas no mundo real (FABRÍCIO, 2006), deparando-se, ainda, com o equívoco 

lamentável de conceber uma LA voltada, exclusivamente, para o campo teórico, deixando a 

prática aos cuidados da pedagogia (VAN LIER, 1994 apud FABRÍCIO, 2006). 

Refletir sobre a importância e contribuição da LA às questões levantadas nessa 

pesquisa ajudou-nos a desenvolver um quebra-cabeça intelectual (MASON, 2002), situando-

nos naquilo que, de fato, pretendemos explicar ou explorar em nosso território-rede, levando 

em consideração o contexto de práticas multiletradas dos professores colaboradores mediadas 

por tecnologias digitais. Isso implica, sobretudo, entender esse movimento dialético que 

atravessa as fronteiras que separam o objeto de estudo (teoria) do objeto de ensino (prática) e 

situá-los no mundo complexo da vida real, ou seja, não se pesquisa para explicar uma teoria, 

mas para resolver um problema no próprio contexto em que ele surge (LEFFA, 2001). 

 

 1.2 Pesquisas do tipo qualitativo-etnográfico: pesquisa-formação 

 

Nesta pesquisa, propomos uma abordagem de visão qualitativa que leve em 

consideração as vozes dos sujeitos praticantes de cultura (CERTEAU, 2005).  Essa 

abordagem, segundo Moita Lopes (1993), que foca no idiossincrático/particular “nos levou a 

questionar e ao mesmo tempo nos colocou em mundo em que se multiplicam os tipos de 

paradigma” (p.1), sugerindo-nos um paradigma alternativo de pesquisa que envolva pontos de 

vista, explicitando aspectos não observados da vida humana. 

A abordagem qualitativa como paradigma alternativo de pesquisa analisa os aspectos 

da vida social configurados nos seguintes princípios: ontológicos – que aborda o mundo com 

um conjunto de ideias; epistemológicos – ao especificar um conjunto de ideias, teorizam 

sobre o mundo social; e metodológicos – ao examinar de que maneira específica observam e 

interpretam a realidade social (DENZIN e LINCOLN, 2003; REES e BRITO, 2011).  

Com base nesses princípios, optamos pela pesquisa etnográfica crítica que tem como 
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objetivo “desvelar sistemas de dominação, opressão, ideologia e discursos com a finalidade de 

contribuir para que tais situações sejam alteradas” (MAINARDES & MARCONDES, 2011, 

p.427). Obter uma visão crítica da etnografia para esta pesquisa significa a possibilidade de 

desmascarar práticas curriculares dominantes centradas no modelo de comunicação unilateral 

na qual naturalizam as diferenças, silenciando-as (MOITA LOPES, 1993) como também 

garantir aos professores colaboradores um envolvimento ativo, de agência, em sua prática 

pedagógica. Nossa intenção, a partir dessa perspectiva etnográfica, é observar os desafios e 

impactos dos professores que em formação interagem, aprendem juntos saberes multiletrados 

(diversidades cultural, linguística e multimodal), ao desenvolverem arquiteturas pedagógicas 

que têm como suporte estruturante o design de construção de sentido (COPE & 

KALANTZIS, 2009) do professor que vai ressignificando suas atividades curriculares 

desenvolvidas na sala de aula com o uso das tecnologias digitais. 

Em sintonia com esse tipo de pesquisa etnográfica, nossa análise, voltada para a 

vivência de experiências de participação de professores em uma comunidade de Formação 

que possibilita compartilhar e aprender juntos práticas multiletradas, teve como metodologia a 

pesquisa-formação na perspectiva de Josso (2009). Esta estudiosa compreende pesquisa como 

"experiência de participação implicada"(p. 137), relacionada a vivências de situações e 

acontecimentos e formação como a experiência “produzida por uma vivência que escolhemos 

ou aceitamos como fonte de aprendizagem” (p.137) ambos, com seu modo particular de 

significação, atuam juntos na ampliação de repertórios socioculturais. 

A pesquisa-formação que propomos busca agregar alguns princípios presentes no 

conceito de vivência de experiência de formação postulado por Josso (2009) ao conceito de 

vivência de experiência de participação proposto por Wenger (1998) que se configura como 

experiência de participação coletiva construída na comunidade de formAção de práticas 

multiletradas de professores que, juntos, compartilham aprendizados e negociam significados. 

Assim,  

 

Neste veio, a coletividade também é o sujeito de ocorrências. Assim todo o 

conjunto de conteúdos e estratégias da e na ação docente deve emergir a 
partir dos problemas, temas e necessidades de todos os sujeitos 

pesquisadores. A pesquisa-formação não dicotomiza a ação de conhecer da 

ação de atuar, própria das pesquisas ditas “aplicadas”. O pesquisador é 
coletivo, não se limita a aplicar saberes existentes, as estratégias de 

aprendizagem e os saberes emergem da troca e da partilha de sentidos de 

todos os envolvidos. (SANTOS, 2005, p.163). 

 

Contudo, a participação dos sujeitos pesquisadores não poderá prescindir da relação 
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axiológica que se faz presente nessa ação coletiva que, segundo Bakhtin (1988), configura-se 

como ato responsível, enquadrado em domínios específicos da cultura, compreendidos como: 

„ato cognitivo‟ – a realidade, tal como se apresenta, no caso da pesquisa, a realidade das 

práticas pedagógicas de ensino e uso das tecnologias;  „ato ético‟ – envolve o modo  como 

nos relacionamos com a realidade a ser observada, tendo uma atitude de responsividade em 

relação aos modos de significar dos professores colaboradores.  É pensar a pesquisa na 

relação eu-para mim, eu-para os colaboradores, os colaboradores-para mim, evitando uma 

análise de concepção positivista que atribui ao outro a total responsabilidade da realidade da 

qual se insere; e, por fim, o „ato estético‟ – é a representação que a pesquisa faz da realidade 

criada, criando assim novos pontos de vista. 

A pesquisa-formação, dentro dessa perspectiva axiológica do conhecimento 

(cognitivo, ético e estético), vai além da desmistificação da relação do conhecimento com a 

noção de verdade única (BAKHTIN, 1988).  Parte da ideia de que o conhecimento está 

sempre em construção, reconhece o papel da subjetividade e da agência em relação aos 

diferentes modos de representar e significar a realidade; visto ser, por essa razão, que se 

desenvolvem uma multiplicidade de pontos de vista (paradigmas) abordados, anteriormente, 

por Moita Lopes (1993).  

Com base nessa abordagem, construímos métodos de geração de dados em torno do 

que fazemos, como fazemos e que tipos de instrumentos e fontes de dados escolhemos para 

responder as questões norteadoras da pesquisa como que juntando peças de um quebra-cabeça 

intelectual (MAISON, 2002). Segundo essa autora, os dados que compõem esse quebra-

cabeça não nos chegam prontos para ser coletados independentes das interpretações que 

fazemos como pesquisadores, por isso, a opção pelo termo geração de dados em vez de 

„recolha de informações‟ neutras sobre o mundo social. 

Os métodos de geração foram construídos com base nas questões de pesquisa 

relacionadas ao contexto cotidiano do professor, suas práticas discursivas em torno das 

atividades elaboradas no horário de planejamento da escola e das práticas multiletradas 

mediadas pelas tecnologias digitais. Nesse contexto, os significados que nele emergem 

funcionam como elementos da cultura e da linguagem da prática pedagógica, portanto, sua 

análise requer a articulação de várias técnicas e instrumentos que auxiliem a pesquisa compor 

as peças do quebra-cabeça intelectual (MAISON, 2002).  

Por essa razão, optamos pela abordagem multi-instrumental que nos permite  “uma 

forma disciplinar de olhar, perguntar, registrar, refletir, comparar e descrever” (HYMES, 

1981, apud REES e BRITO, 2011, p. 05) as práticas pedagógicas e formativas dos 
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professores, auxiliando-nos na composição do design da pesquisa apoiado pelos seguintes 

instrumentos: observação participante, anotações de campo, gravação de áudio, entrevista 

etnográfica e análise de documentos. 

Nas sessões seguintes, descreveremos com mais detalhes os instrumentos que apóiam 

a análise e compreensão dos questionamentos. 

 

  1.3 Os instrumentos de pesquisa: a geração de dados 

 

Uma vez optando pela abordagem qualitativa de natureza etnográfica, vamos 

compreendo que a geração de dados não pode ser visto como algo pronto, mas “como um 

processo participativo no qual o pesquisador não apenas coleta dados, mas gera dados a partir 

das escolhas e dos caminhos que ele próprio seleciona” (MAISON, 1997 apud REES e 

BRITO, 2011, p. 37). Como a pesquisa-formação envolve a experiência de participação da 

pesquisadora/professora-formadora e professores colaboradores em contextos culturais e 

pedagógicos - os dados são construídos à medida que os desafios são enfrentados.  Ainda os 

mesmos autores, fazendo referência às ideias de Maison (1997) afirmam que, 

 

[...] o pesquisador não é simplesmente um coletor de informações que 

assume uma postura neutra, passiva, mas, ao contrário, ele constrói 
ativamente o conhecimento acerca daquele dado contexto, de acordo com 

certos princípios e usando certos procedimentos que decorrem de sua postura 

epistemológica e de suas próprias escolhas formato da investigação 
qualitativa como uma atividade que requer reflexão crítica e criativa, ao 

invés de considerá-la como um produto pronto e acabado que pode ser 

copiado e aplicado em quaisquer contextos. (Idem.). 

 

Conforme os dados são gerados, nos apropriamos de instrumentos específicos que nos 

permitem, com ajuda do método de triangulação de dados, observar e relatar as diferentes 

circunstâncias - tempo, espaços e indivíduos (DENZIN, 1989) ocorridas nas práticas 

formativas dos professores.  O método de triangulação de dados reúne várias fontes de 

informações para dar sentido aos instrumentos em seu contexto de uso, possibilitando a 

análise sob vários olhares do mesmo problema, de modo a obter mais informações para 

corroborar, elaborar ou iluminar os estudos (IKEDA, PUSCHEL E PELISSARO, 2008). 

O curso de Formação de Professores do Projeto UCA e o Módulo: „Tecnologia na 

Educação – ensinando e aprendendo com as TIC‟ do ProInfo Integrado –  serviu-nos de fonte 

para geração de dados, contribuindo para construção das categorias de análise em torno das 

práticas multiletradas dos professores. 
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Com base no material gerado, construímos três categorias de análise -(1) arquiteturas 

pedagógicas de apropriação tecnológica‟; (2) arquiteturas pedagógicas e práticas tradicionais 

de ensino‟ e (3) arquiteturas pedagógicas e práticas curriculares abertas‟. Essas categorias 

possibilitam identificar os desafios em relação às dificuldades e resistências dos professores 

no uso de recursos educacionais digitais mediados pelas tecnologias móveis e os impactos 

das práticas multiletradas no contexto cotidiano do professor e seus modos de significar as 

tecnologias digitais na sala de aula utilizando o laptop. 

 As técnicas e instrumentos utilizados para a geração de dados sugerem, não somente, 

observar, perguntar e examinar, mas refletir sobre o contexto de formação do professor. 

Vejamos quais são: 

 

1.3.1 Observação Participante e Notas de Campo 

 

 A observação participante tem como característica a interação entre observador e 

observados no contexto do cotidiano em que se produz a ação, não restringindo seus objetivos 

a mera descrição dos componentes de uma situação que, segundo Spradley (1980 apud 

CORREIA, 2009), vão além dessa possibilidade ao permitir a identificação do sentido, a 

orientação e a dinâmica de cada momento, exigindo do observador o ato de despojar-se de 

preconceitos, sem os rótulos do certo e do errado em torno do que se observa (LEININGER, 

1985 apud CORREIA, 2009).  Esse novo olhar na pesquisa busca compreender as concepções 

e as práticas multiletradas dos professores durante o planejamento e realização de atividades 

curriculares que contemplam as tecnologias no processo ensino-aprendizagem.    

Na pesquisa-formação, aguçamos nosso olhar como pesquisadora-formadora, 

provocando situações que desafiem os professores colaboradores a refletir sobre o uso da 

tecnologia em sua práxis e observar o impacto desses desafios no cotidiano pedagógico das 

aulas que desenvolvem. No entanto, não basta observar, ouvir e ver sem saber quando, como e 

onde registrar as interações dos professores das ações que realizam, sem se valer das notas de 

campo em forma de relatos e de registro de acompanhamento para ajudar na interpretação 

deste contexto sociotécnico e pedagógico que se desenvolve na comunidade de formAção.  

Os dados gerados por meio de observação participante e notas de campo contemplam 

os seguintes contextos: 

 

a) O contexto inaugural do Projeto UCA na escola; 

b) O contexto Formativo – o curso de Formação de Professores e Gestores do Projeto 
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UCA e o módulo: Tecnologias na Educação: Ensinando e Aprendendo com as TIC do 

ProInfo Integrado; 

c) O contexto Prático: o planejamento das atividades, realização e participação de 

seminários e a realização do Café Tecnológico. 

 

A partir da observação destes contextos, fomos construindo outros dados com o 

auxílio dos seguintes instrumentos: 

(1) Questionários, planos/roteiros de atividades, atividades, projeto, fotografias, post 

de grupos do facebook, whatsapp e post de blogs; 

(2) Entrevista com os professores gravada em áudio e transcrita com base no modelo 

de descrição em „Análise da Conversa, proposto por Gail Jefferson (GAGO, 

2002); 

(3) Relatos das atividades planejadas e executadas na sala de aula e da preparação da 

apresentação dessas atividades no Seminário: Tecnologias na Educação e no Café 

Tecnológico. 

 

Nas notas de campo, incluímos aquelas observações mais específicas extraídas dos 

questionários, das entrevistas e dos relatos dos professores na sua relação com cultura digital 

na formação e na prática de sala de aula. Nessas notas de campo pontuamos as reflexões 

pessoais dos professores em relação à apropriação das tecnologias e ao seu uso na sala de aula 

a partir do planejamento e suas estratégias de uso em atividades curriculares ( Anexo 01). 

Na próxima sessão, veremos de forma mais detalhada como realizamos a entrevista 

etnográfica e o questionário na pesquisa. 

 

 1.3.2 Entrevista Etnográfica  

 

Originária da antropologia, a entrevista etnográfica, nos últimos tempos, tem sido 

bastante utilizada em diversas áreas do conhecimento como um instrumento que visa 

interpretar os significados culturais a partir de perguntas que buscam informações e 

experiências dos informantes, com o objetivo de interpretar itens significativos de análise, 

permitindo que o entrevistado expresse livremente suas ideias, suas reflexões e experiências 

sem estar preso a perguntas diretivas.  Flick (2009) justifica que a procura por esse tipo de 

instrumento esteja associada à situação de entrevista em profundidade, com planejamento 

aberto, por atender as expectativas dos pontos de vista do entrevistado. 
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Nesse sentido, a opção pela entrevista em profundidade de cunho etnográfico nos 

ajuda a descrever, com detalhes, as estratégias e atividades desenvolvidas pelos professores 

para desvendar com precisão a realidade que se apresenta no contexto de formação do 

professor. 

A entrevista em profundidade tem como objetivo capturar nas falas desses professores 

as categorias de análise em torno das práticas multiletradas mediadas pelas tecnologias 

digitais. Sua elaboração depende da interação dos professores na discussão e 

compartilhamento de idéias e reflexões sobre suas práticas ao planejar e desenvolver 

atividades em sala de aula bem como suas dificuldades e avanços no uso das tecnologias no 

cotidiano escolar. 

As entrevistas realizadas em torno das discussões, reflexões e conversas sobre as 

estratégias tecnológicas no desenvolvimento de arquiteturas pedagógicas voltadas para as 

atividades curriculares tiveram como registro a gravação de áudio e transcrição das sessões 

que descreveremos a seguir: 

1) Gravação em áudio e transcrição envolveu os relatos desenvolvidos durante a 

formação dos módulos e a realização do Café Tecnológico. Vejamos: 

a.  Módulo 03 do Projeto UCA: Formação de Professores 

 Relatos das estratégias do professor ao desenvolver o 

planejamento e sua execução. 

 Relatos da discussão do texto: Aprender a pensar programando e 

da apresentação do vídeo. 

b. Café Tecnológico – relatos da apresentação das atividades desenvolvidas 

pelos professores. 

 

1.3.3 Questionário 

 

Dentro da abordagem multi-instrumental, o questionário, segundo Gil (1999, p.128) é 

“a técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões 

apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 

sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas, etc.” Esse instrumento cuja 

função é de quantificar um bloco diverso de informações em uma única pesquisa, vem 

assumindo os princípios qualitativos na medida em que esclarece a pesquisadora a frequência 

de hábitos, práticas, experiências e convívios dos professores com as tecnologias em seu 



29 

 

 

cotidiano pessoal e profissional para compreender a forma como o professor discute, reflete e 

elabora as suas atividades envolvendo tecnologias. 

1) O primeiro questionário destinado a avaliar o curso de Formação de Professores do 

Projeto UCA teve como objetivo conhecer o cotidiano do professor em suas práticas 

pedagógicas e seu letramento digital – durante o período 2011 a 2012.  

 Dividimos o questionário por blocos assim descritos: 

a) Item I – Identificação e dados pessoais e profissionais dos professores 

colaboradores. 

b) Item II – Uso pessoal do computador, da internet e do celular. 

c) Item III – Comunidade de Formação(Módulos: Apropriação Tecnológica, Web 

2.0, Formação de Professores e Elaboração de Projeto). 

d) Item IV - Comunidade de Práticas Formativas (atividades desenvolvidas em sala 

de aula utilizando os laptops). 

2) O segundo questionário baseou-se numa atividade específica do Módulo: 

„Formação de Professor‟. Dividimos em duas partes: a primeira parte aborda a descrição de 

uma tabela que lista tipos variados de categorias de perguntas que os professores costumam 

fazer para seus alunos como certificação da aprendizagem. Com base nessa listagem, o 

questionário apresenta, logo em seguida, uma citação de Magdalena e Costa (2003) com três 

questões subjetivas para o professor refletir e comentar.  Na segunda parte, um texto 

(acompanhado de cinco questões discursivas) relata a experiência de uma aula que tem como 

metodologia „perguntas exploratórias‟ que o professor pode fazer em sala de aula para 

trabalhar um conteúdo. 

3) O terceiro questionário - realizado após I Café Tecnológico - composto por três 

questões objetivas, avalia a importância do Módulo: Formação do Professor nas atividades 

que priorizam o uso dos recursos educacionais abertos/REA. 

4) O quarto questionário, com seis questões discursivas referentes à formação do curso 

Tecnologias na Educação: Ensinando e Aprendendo com as TIC, avalia três momentos 

pertinentes à formação: 

a) O primeiro momento: a elaboração de uma atividade específica realizada na 

formação no horário do planejamento; 

b) O segundo momento: a execução da atividade planejada na sala de aula; 

c) O terceiro momento: a apresentação do trabalho no II Café Tecnológico. 

Na tabela abaixo, registramos os instrumentos e seus respectivos objetivos e contextos 

utilizados na análise de geração de dados no período 2013/2014 com: 
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Tabela 01: Cronograma de atividades de Projeto UCA 

 

Instrumento Objetivo Evento Mídias 

utilizadas 

 

 
 

 

 

Observação 
participante e 

notas de campo 

 Registrar as ações 

desenvolvidas do Projeto 

UCA na escola. 
 

 Analisar as impressões e 

produções dos professores 

iniciadas na aula inaugural. 

 

 Acompanhar as orientações 

e reflexões dos professores 

no momento de formação. 

 

 Registrar as discussões, 

sugestões e ideias dos 

professores no 

planejamento. 
 

 Acompanhar as 
apresentações realizadas no 

Café Tecnológico 

Abertura da 

Formação UCA 
 

 

Curso de Formação 

da UCA. 
 

 

Café Tecnológico 
 

 

 

Vídeos/Textos. 

 
- Sites:      

Portal E-

proinfo 

Portal do 
Professor 

Blog 

Facebook 

Coleta 

Documental: 
Questionário I 

Formativo 

 Analisar e registrar as 

experiências pedagógicas e 
tecnológicas.  

Formação Projeto 

UCA 

- Internet 

- Blog 
- Facebook 

-Vídeo 

Coleta 

Documental: 
Questionário II 

Formativo 

 Conhecer os tipos de 

categorias de perguntas que 
os professores fazem 

costumeiramente para seus 

alunos bem como suas 
concepções na escolhas 

dessas perguntas.  

Módulo III: 

Formação do 
Professor 

 

- e-book 

- Internet 
- Blog 

- Facebook 

-Vídeo 
 

Coleta 

Documental: 
Questionário III 

Formativo 

 Refletir sobre as opiniões e 

impressões dos professores 
da importância da formação 

do Projeto UCA no uso das 

tecnologias relatados 
durante o Café 

Tecnológico. 

Café Tecnológico - Vídeos 

- Facebook 

Coleta 

Documental: 
Questionário IV 

Formativo 

 Analisar as ações 

desenvolvidas pelos 
professores durante a 

formação. 

Módulo: 

Tecnologiasna 
Educação - 

Ensinando e 

Aprendendo com as 

TIC 

Vídeo 

Site: E-proinfo 
Facebook 

Coleta 

documental: 

fotografias, Posts 

no Facebook, 
noWhatsapp 

 Acompanhar as atividades 

desenvolvidas e 

compartilhadas pelos 

professores em redes 
sociais. 

- Grupos de Redes 

Sociais 

- Facebook 

- Whatsap 
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- Realização e 
gravação de 

sessões reflexivas 

e entrevista em 
profundidade 

 Analisar as reflexões dos 
professores de suaspráticas 

pedagógicas na elaboração 

do planejamento e 
preparação das aulas. 

- Planejamento das 
atividades 

Vídeo 
Site: Portal do 

Professor 

- Coleta 

documental: 

fotografias, posts 
no Facebook, no 

blog e nos laptops. 

 Acompanhar as interações 

dos professores com os 

alunos no desenvolvimento 
das atividades utilizando as 

tecnologias. 

- A rádio na Escola 

– utilizando o 

Podcast 
 

- Oficina de Scratch 

- Blog 

- Site: CodeClub 

Twiter 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Ressaltamos como imprescindível a importância ética da pesquisa em relação a 

publicação dos dados gerados através desses instrumentos, uma vez que envolvem crenças, 

valores e sentimentos dos sujeitos pesquisados.  Por essa razão, levamos em consideração o 

consentimento livre e esclarecido de nossos professores-colaboradores, preservando sua 

identidade e imagem. 

 

1.4 Caracterização do espaço de Formação- Programas  

 

Os programas de formação continuada de professores oferecidos pelo Ministério da 

Educação e Cultura/MEC: o Projeto UCA e o ProInfo Integrado, descritos a seguir, serviram 

de fonte de geração de dados para observar as práticas multiletradas do professor mediado 

pelas tecnologias digitais.   

 

1.4.1 O Programa „Um Computador por Aluno‟
2
 

 

Em janeiro de 2005, no Fórum Econômico Mundial em Davos (Suiça), o pesquisador 

americano Nicholas Negroponte, co-fundador do Media Lab do Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), apresentou ao governo brasileiro o projeto One Laptop per Child –OLPC 

(Um Laptop para Criança) que, ao garantir a todas as crianças o direito ao seu próprio 

computador com custo mínimo, asseguraria a ideia da universalização das tecnologias da 

informação e comunicação (TIC).   

O governo federal aderiu ao projeto com o propósito de não apenas adotar a ideia de 

um computador por aluno (UCA), mas possibilitar a distribuição de um laptop educacional 

                                                
2Nessa sessão, utilizamos a informações extraídas das seguintes fontes: CÂMARA DOS DEPUTADOS. Um 

Computador por Aluno: a experiência brasileira. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 

2008. GOMES, Apuena Vieira. Um computador por Aluno – a trajetória até a UFRN. Disponível em: 

http://slideplayer.com.br/slide/1660801/. Acesso: fev de 2012 

 

http://slideplayer.com.br/slide/1660801/
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conectado à internet com a instalação de variados recursos educacionais abertos, favorecendo 

a constituição de comunidades de aprendizagem bem como o trabalho colaborativo, de autoria 

e coautoria entre professores e alunos.  

O projeto idealizado por Nicholas Negroponte e Seymour Papert - ambos voltados à 

área de criação de software de programação desenvolvido, especificamente, para as crianças, 

têm como lema pedagógico a aprendizagem que leve o aluno “aprender a aprender” utilizando 

o computador como ferramenta educativa para que ele explore, experimente e crie. Suas 

ideias têm como base cinco premissas: 

1) A posse do laptop é do aluno – a fim de garantir que ele (e sua família) possa levar 

o laptop para casa e se beneficiar de um maior tempo de uso
3
; 

2) Foco nas crianças de 6 a 12 anos, ou seja, a faixa etária da primeira etapa da 

educação básica em muitos países; 

3) Saturação digital – alcançada por meio da total disseminação do laptop numa 

determinada escala, que pode ser um país, um município etc., em que cada criança 

tem o seu;  

4) Conectividade – o XO foi desenhado para utilizar a rede mesh16, na qual os 

laptops se conectam uns aos outros numa rede sem fio; se um estiver conectado à 

Internet, os outros também estarão; 

5) Software livre e aberto – oportunidade para que cada país use a ferramenta, 

adaptando-a às necessidades específicas, sob o argumento de que a transparência é 

indutora do desenvolvimento autóctone de soluções tecnológicas.  Essas 

características visam, ainda, permitir alterações conforme as demandas de 

conteúdo, aplicativos e recursos que vão surgir com o crescimento e a fluência 

digital das crianças. 

Na versão brasileira, coube à Secretaria de Educação a Distância do Ministério da 

Educação (SEED/MEC) a operacionalização do desenvolvimento do Projeto UCA 

comungando dos mesmos princípios do Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional/ProInfo em promover o uso pedagógico das tecnologias nas escolas públicas 

como meta de inclusão digital. Princípios esses em sintonia com o Plano de Desenvolvimento 

da Educação/PDE. 

Com base nesses princípios, o Projeto UCA tem como objetivo: 

                                                
3A Escola Municipal Herly Parente, por medida de segurança, optou por não deixar o aluno levar o laptop para a 

casa. 
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 Mudar o paradigma educacional (ajudar a introduzir mudanças pedagógicas na 

Educação); 

 Promover a inclusão digital não só dos alunos, mas de todo o contexto escolar 

e familiar deste aluno; 

 Incrementar o sistema de TIC (produção do Laptop pela indústria nacional). 

O Laptop carinhosamente chamado „uquinha‟ teve como configuração inicial o 

sistema operacional do Linux Metasysm - posteriormente mudado para a versão Ubuntuca - 

com pacotes de programas educativos, games, planilha, ferramenta de texto, webbrowser, 

comunicador instantâneo, criação edição de áudio, vídeo e foto. Sua configuração técnica 

apresenta as seguintes características: Tela de 7 polegas, capacidade de armazenamento de 4 

Gb, 512 MB de memória, bateria com autonomia de 3h e pesando 1,5 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Essas características favoreceram a mobilidade do computador nos diversos espaços 

da escola.  Antes o computador como desktop tinha como lugar fixo de acesso o Laboratório 

de Infomática Educativa/LIE, apresentando configuração de „1:muitos‟ (um computador para 

muitos alunos), de uso esporádico e com limitada integração de recurso e conectividade local. 

Diferentemente do uquinha, que além de apresentar configuração 1:1, permitindo que os 

alunos tenham seu próprio laptop, possui conectividade imersiva capaz de criar comunidade 

de aprendizagem na escola e entre escolas e com uso integrado dos recursos educacionais.  

O projeto teve início em 2007, na fase pré-piloto, em cinco escolas dos Estados 

brasileiros (Porto Alegre/RS, São Paulo/SP, Pirai/RJ, Palmas/TO e Brasília/DF), denominada 

Fase I -   com o objetivo de avaliar o uso dos laptops pelos alunos em sala de aula. A Fase II, 

que teve início em 2009, denominada de Projeto Piloto, envolve a participação de 27 estados 

 

Figura 01 - Laptop fechado 

 

Figura 02 – Laptop aberto 
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com inclusão de 10 escolas por estado. Os critérios exigidos de implementação do projeto 

envolvem os seguintes itens: a escola deve possuir aproximadamente 500 alunos e 

professores, rede elétrica, estar próxima aos Núcleos de Tecnologias Educacionais e sua 

distribuição contemplar uma escola na capital e uma na zona rural. 

Nessa Fase II, a proposta de operacionalização da formação se estruturou da seguinte 

forma: IES Globais, responsáveis pela formação das IES locais, fornecendo apoio técnico e 

pedagógico para organização das IES Locais. As IES Locais são responsáveis pela realização 

do curso de formação com os formadores (que são professores do NTE e NTM – responsáveis 

pela formação na escola) e professores das escolas (GOMES et al 2011).  

Em 2011, a Secretaria de Educação a Distância (SEDIS) /UFRN- como IES Local 

atrelada ao UFC e, em parceria com as Secretarias do Estado e da Undime e dos Núcleos de 

Tecnologias Educacionais - foi responsável pela elaboração do projeto de formação e 

realização de encontros para se trabalhar os módulos do curso do Projeto UCA destinado a 

formação das dez escolas contempladas pelo estado do Rio Grande do Norte: cinco delas, 

fazendo parte das escolas do estado (Natal, Ceará-Mirim, Extremoz, Parnamirim, Jardim do 

Seridó) e cinco das escolas do município (Natal, Ipanguaçu, Açu, São Paulo do Potengi e 

Santa Cruz), sendo, também, responsável pelos recursos materiais e pedagógicos, 

acompanhamento técnico e pedagógico e avaliação das ações na escola, com foco nos 

seguintes pilares: 

Figura 03- Pilares do Projeto UCA 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Diagrama Formação Projeto UCA/RN, (GOMES (2012)
4
 

 

No item „Formação‟, na Figura 3, a composição curricular do curso é de 180h na 

modalidade semipresencial, distribuídos pelos seguintes módulos: Módulo 1 – Apropriação 

                                                
4GOMES, Apuena Vieira. Um Computador por Aluno – a trajetória até UFRN. Um Computador por Aluno 

(UCA) FormAção Brasil - FormAção Continuada. UFRNDisponível em: 

http://slideplayer.com.br/slide/1660801/. Acesso: 12/08/2013. 

 

 

Suporte 

Técnico

e 

Pedagógico

Formação

Recursos / 

Materiais

Pedagógicos

Avaliação, 

Pesquisa,

Acompanhamento

UCA

http://slideplayer.com.br/slide/1660801/
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Tecnológica  (40h) ; Módulo 2 – Web 2.0  (30h); Módulo 3a. Formação dos Professores  

(40h); Módulo 3b. Formação dos Gestores (40h); Módulo 4. Elaboração de Projetos (40h).  

Organizamos, na formação, um cronograma de atividades da seguinte forma:  

 

Tabela 02: Cronograma de atividades de Projeto UCA 

MÓDULO I – APROPRIAÇÃO TECNOLÓGICA 

Temáticas  
Objetivos de 

Aprendizagem 

Atividades 

desenvolvidas 

Arquiteturas 

Pedagógicas - 

Metas de trabalho 

Temática 1:  

Pacote BrOficce 

Temática 2: 

Navegadores e 

Ferramentas de 

busca 

Temática 3:  

Pacotes e sites 

Educacionais 

Familiarizar os 
participantes do Projeto 

UCA para o uso dos 

programas do laptop 
educacional. 

Apresentar as ferramentas 

presentes no laptop, com 
visão geral de suas 

funcionalidades e propondo 

atividades que possibilitem 

um melhor entendimento de 
suas potencialidades. 

Atividades 

pedagógicas 

utilizando os 
aplicativos do 

uquinha: texto com 

imagem, 
apresentação do texto 

em slide, utilização 

da câmera do 

uquinha. 

Conhecer os 
recursos digitais e 

aplicativos 
instalados no uca 
numa perspectiva 

pedagógica e 

metodológica. 

Planejar e 

discutir os 

recursos digitais 

nas atividades 
curriculares.  

Elaborar um 

plano de atividade 
conforme o modelo 

disponível no 

Portal do 
Professor no link 

Sugestões de Aula 
e criar estratégias 

de uso das 
tecnologias digitais 

nessa atividade. 

Refletir as formas 
organizativas das 

atividades 

planejadas a partir 

da criação de um 
cronograma de   

uso do uca na sala 

de aula ou em 
outros espaços . 

Discutir as 

possibilidades 

educativas e 

tecnológicas das 

atividades e sua 

publicação no 
Portal. 
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MÓDULO II – WEB 2.0 

Temáticas Objetivos de 

Aprendizagem 

Atividades 

desenvolvidas 

Arquiteturas 

Pedagógicas - 

Metas de 

trabalho 

E-mail do Gmail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog 

Desenvolver noções acerca 

das funcionalidades do 
correio eletrônico e das 

listas de discussão, 

possibilitando trocas e 
interações assíncronas e em 

rede;  

Fomentar a reflexão sobre o 

uso destes recursos em sala 
de aula – possíveis 

vantagens e desvantagens, 

cuidados necessários, 
netiqueta. 

 

Criar blog, conhecer sua 
interface e recursos 

tecnológicos. 

Fomentar a reflexão sobre o 

seu uso como espaço 
público onde é possível 

efetuar preocupações e 

descobertas. 
Explorar o uso como um 

espaço de ampliação e 

qualificação da escrita, na 

medida em que é um espaço 
autoral que favorece o 

encontro escritor/autor. 

Criação e-mail no 

Gmail trocando 

mensagens entre si, 

anexando arquivos 

das atividades 

realizadas do 

Módulo 

Apropriação 

Tecnológica. 

Criação de blog da 

turma, inserir vídeo, 

texto, imagem e 

personalizar a 

página. 

Conhecer 

outros recursos 

disponíveis na 

conta do 

Gmail para 

atividades 
pedagógicas. 

Planejar a 

estrutura do 
Blog 

especificando 

os objetivos de 
uso. 

Elaborar um 

plano de 

atividade para o 
uso do blog 

Criar um 

roteiro com os 
alunos do uso 

ético da 

internet. 

MÓDULO III – FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Temáticas Objetivos de 

Aprendizagem 

Atividades 

desenvolvidas 

Arquiteturas 

Pedagógicas - 

Metas de 

trabalho 

Ideias 

Experiências 

Ações na Escola 

Desenvolver atividades que 

visem oferecer subsídios 

para planejar e desenvolver 
práticas pedagógicas 

inovadoras, com o uso das 

TIC, em sala de aula. 
Favorecer a estruturação e 

dinâmica em redes de apoio 

e cooperação entre alunos e 
professores e entre 

professores 

Replanejamento das 

atividades em curso 

envolvendo as 

tecnologias, 

elaboração de 

roteiros de aula, 

pesquisa de vídeos, 

softwares no 

Conhecer 
experiências 

pedagógicas 

que utilizem as 

tecnologias,  
Planejar uma 

ação 

pedagógica com 
os alunos 

usando os 

recursos do 

uquinha e da 
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uquinha e na web, 

elaboração de 

projeto temático do 

professor para sala 

de aula.  

web 2.0 

Executar as 

ações com 

alunos 
Socializar e 

apresentar os 

resultados no 
Café 

Tecnológico. 

MÓDULO IV – ELABORAÇÃO DE PROJETO 

Temáticas Objetivos de 

Aprendizagem 

Atividades 

desenvolvidas 

Arquiteturas 

Pedagógicas - 

Metas de 

trabalho 

Projeto 

Currículo 

Tecnologia 

Propiciar aos professores o 

aprofundamento teórico 

sobre o conceito de projeto 
e suas especificidades no 

contexto escolar, bem como 

a articulação das práticas 
pedagógicas baseadas em 

projetos de trabalho com 

aspectos relacionados ao 

currículo e à convergência 
de mídias e tecnologias de 

educação existentes na 

escola. 

Elaboração do 

Projeto Luiz 

Gonzaga, 

Planejamento e 

seleção dos recursos 

digitais a serem 

utilizados. 

Elaborar o 

Projeto a partir 

das ideias e 

experiências 

dos professores 

de cada nível. 

Organizar os 

recursos digitais 

(rádio, vídeo, 

software 

educacional) e 

planejar as 

atividades. 

Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

1.4.2 Programa Nacional de Tecnologia Educacional/ProInfo Integrado
5
 

 

Com as convergências das mídias em dispositivos móveis, o Programa Nacional de 

Informática na Educação, em 2007, é revisado pelo Decreto nº 6.300, de 12 de dezembro de 

2007, propondo uma atualização na formulação de concepção tecnológica em torno da cultura 

digital que passa a ser denominado de Programa Nacional de Tecnologia Educacional/ProInfo, 

postulando a integração e articulação de três componentes: 

                                                
5
Informações do Módulo/ProInfo: SALGADO, M. U. C; AMARAL, A. L. (Orgs.). Tecnologias daEducação: 

ensinando e aprendendo com as TIC (guia do cursista). Brasília:MEC, Sec. da educação à Distância, 2008. 
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a. Instalação de ambientes tecnológicos nas escolas (laboratórios de informática com 

computadores, impressoras e outros equipamentos e acesso à Internet banda larga); 

b. Formação continuada dos professores e outros agentes educacionais para o uso 

pedagógico das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC); 

c. Disponibilização de conteúdos e recursos educacionais multimídia e digitais, soluções 

e sistemas de informação disponibilizados pelo MEC nos próprios computadores, por 

meio do Portal do Professor, da TV/DVD Escola etc. 

Esses componentes, articulados entre si, deram a origem ao ProInfo Integrado que tem 

como objetivo a inserção de Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) nas escolas 

públicas brasileiras para promover a inclusão digital dos professores e gestores, dinamizando 

os processos de aprendizagem em vista à melhoria da qualidade da educação básica. 

No item (b) „Formação Continuada‟, acima mencionado, o ProInfo Integrado organiza 

e estrutura um conjunto de processos formativos distribuídos em módulos: (1) Introdução à 

Educação Digital (60h), (2) Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as TIC 

(60), (c) Elaboração de Projetos e (3) Redes de Aprendizagem. Desses quatro módulos 

oferecidos pelo ProInfo Integrado, contemplamos o módulo: „Tecnologias na Educação: 

ensinando e aprendendo com as TIC‟ na formação do Projeto UCA. 

Com o objetivo de formar professores no uso pedagógico das tecnologias, o ProInfo 

Integrado oferece bolsas financiadas pelo FNDE destinadas ao professor de Laboratório de 

Informática Educativa (LIE) para realizar a formação dos professores na própria escola, no 

contraturno.  

A coordenadora do UCA, Profª Maria da Conceição de Barros, obteve o cadastro de 

bolsa do FNDE para ministrar o Módulo: Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo 

com as TIC (60). Fizemos uma adaptação agregando os objetivos de aprendizagem desse 

módulo com a formação dos módulos desenvolvidos no Projeto UCA para ser apresentado 

como atividade no evento: Café Tecnológico, conforme mostra o quadro a seguir: 

 

Tabela03: Cronograma de atividades do Módulo: Tecnologias na Educação: Ensinando e Aprendendo 

com as TIC/ ProInfo. 

MÓDULO IV – TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO: ENSINANDO E  

APRENDENDO COM AS TIC 

Temáticas Objetivos de Aprendizagem 

Atividades 

desenvolvidas 

Arquiteturas 

Pedagógicas - 

Metas de trabalho 

Unidade 1 Compreender o potencial 

pedagógico de recursos das 
Estudo dos textos e Refletir nos estudos 
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Tecnologia na 

sociedade, na vida e 

na escola. 

 

Unidade 2 Internet, 

Hipertexto e 

Hipermídia. 

 

Unidade 3 

Currículo, Projetos 

e Tecnologia. 

 

Unidade 4 Práticas 

Pedagógicas e 

Mídias Digitais 

TIC no ensino e na apren-

dizagem em suas escolas;  

• Planejar estratégias de 

ensino-aprendizagem 
integrando recursos 

tecnológicos disponíveis e 

criando situações de 
aprendizagem que levem os 

estudantes à construção de 

conhecimento, à criatividade, 
ao trabalho colaborativo e que 

resultem, efetivamente, na 

construção dos conhecimentos 

e nas habilidades esperadas 
em cada série;  

• Utilizar as TIC na prática 

pedagógica, promovendo 
situações de ensino que apri-

morem a aprendizagem dos 

estudantes. 

Propiciar aos professores o 
aprofundamento teórico sobre 

o conceito de projeto de 

letramento e suas 
especificidades no contexto 

escolar, bem como a 

articulação das práticas 
pedagógicas baseadas em 

projetos de trabalho com 

aspectos relacionados ao 

currículo e à convergência de 
mídias e tecnologias de 

educação existentes na escola. 

preparação do 

seminário Seleção e 

planejamento de um 

vídeo educativo 

contemplado nas 

atividades 

curriculares na sala 

de aula. 

. 

eapresentar dos 

seminários. 

 

 Planejar e elaborar 

um roteiro de 

atividades utilizando 

o vídeo. 

 

Apresentar no Café 

Tecnológico as 

experiências das 

práticas pedagógicas 

na sala de aula 

Fonte: Acervo da Pesquisa 
 

 

1.5 Os colaboradores da pesquisa 

 

Os colaboradores desta pesquisa são professores que participam da formação do 

Projeto UCA:  12 professores de sala de aula, 04 das áreas específicas de Artes, Ensino 

Religioso, Educação Física e Inglês e 01 professora do Programa Mais Educação, distribuídos 

entre os turnos matutino e vespertino, compondo um total de dezesete professores 

colaboradores entre 29 a 62 anos de idade, com ensino superior em Pedagogia, Letras, 

Ciências da Religião, Artes e Educação Física, com tempo de serviço no ensino público 

variando entre 5 e 32 anos.   

Esses professores apresentam diferentes experiências com as tecnologias, variando 

entre os que não possuem noção, os que conseguem acessar a internet, mas não sabem salvar 
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uma imagem nem retornar/avançar a página do site e os que dominam bem os aplicativos, 

fazendo uso diário de serviços online. Na sala de aula, esses professores costumam usar o 

vídeo com mais frequência, como também fazem pesquisas na internet e realizam atividades 

de produção de texto no computador e encaminham para professora do antigo laboratório de 

informática educativa.  

Nossa análise tem como corpus os relatos e produções (Tabela 04) desses professores 

em práticas multiletradas realizadas na Formação UCA com base no desenvolvimento de duas 

arquiteturas: (1) arquitetura de atividades planejadas e (2) arquitetura de atividades 

estratégicas em torno dos usos digitais nas práticas curriculares que servirão de elementos de 

análise das categorias: „arquiteturas pedagógicas de apropriação tecnológica‟, „arquiteturas 

pedagógicas e práticas tradicionais de ensino‟ e arquiteturas pedagógicas e práticas abertas‟.  

 

 

Tabela 04 detalhada de dados gerados na Comunidade de FormAção 

Instrumentos 
Corpus:  

Relatos e produções dos professores 

Observação Participante  Dos relatos dos professores sobre 

as atividades utilizando o laptop 

no horário do planejamento. 

 Dos relatos dos textos discutidos 

sobre as experiências com 

tecnologias digitais durante a 

formação. 

 Dos relatos de produções 

utilizando tecnologias digitais 

realizados na formação. 

 Dos relatos de elaboração de 

atividades em sala de aula.  

 Dos relatos das estratégias em 

torno das produções de atividades 

realizadas na sala de aula. 

Notas de Campo  Registros das interações desses 

professores nas atividades na 
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formação e na sala de aula. 

 Registros das concepções e 

crenças sobre o uso das 

tecnologias como recursos 

didáticos ou como instrumento 

cultural de aprendizagem. 

 Registros resistências e aberturas 

em relação ao uso das tecnologias 

digitais durante a formação. 

Entrevista Etnográfica No primeiro momento:  

 Professores relatam o processo de 

elaboração da atividade utilizando 

o laptop. 

No segundo momento: 

 Professores relatam o 

desenvolvimento da aula na 

formação abordando pontos 

positivos e negativos. 

No terceiro momento: 

 Professores relatam as estratégias 

de atividades replanejadas. 

No quarto momento: 

 Os professores relatam as 

estratégias de atividades realizadas 

na sala de aula. 

No quinto momento: 

 Os professores fazem uma análise 

da experiência utilizando as 

arquiteturas pedagógicas no 

planejamento e execução das 

atividades. 

Questionário De apropriação tecnológica: 

 Dados de como os professores 
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fazem uso das tecnologias na vida 

pessoal e profissional. 

De concepção de ensino: 

 Dados de como os professores 

concebem o uso das tecnologias na 

educação. 

 Dados de como essa concepção 

refletem em sua prática. 

De práticas curriculares abertas: 

 Dados de como os professores 

desenvolviam estratégias para 

conciliar espaçostempos linear e 

contemporâneos com o uso das 

tecnologias digitais na sala de aula. 

Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

 

Na identificação desses relatos e produções criamos códigos para preservar identidade 

dos professores colaboradores: Vejamos na tabela a seguir: 

 

Módulo: Apropriação Tecnológica: 

 Professor_ KWORD (Editor de Texto_ Metasys) 

 Professor_ KPRESENT (Editor de Apresentação Metasys) 

 Professor_ KIMPRESS Editor de Apresentação UbunUCA) 

 Professor_ KIMPRESS Editor de Apresentação UbunUCA) 

 Professor_ UBUNTUCA 

 

Módulos: Web 2.0 e Formação de Professores 

 Professor_FP (Módulo Formação de Professores) 

 Professor_WEB (Módulo Web 2.0). 

 Professor_BLOG (Módulo Web 2.0). 

 

Essas categorias servirão para observar os desafios e impactos das práticas 

multiletradas dos professores em torno do uso das arquiteturas pedagógicas desenvolvidas na 
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comunidade de formAção.  Os relatos e produções dos professores foram distribuídos por 

categorias da seguinte forma:  

(1) Arquiteturas Pedagógicas de Apropriação Tecnológica: relatos e produções de grupos 

formados por 6 professores do 1º, 2º e 3º ano. 

(2) Arquiteturas pedagógicas e Práticas Tradicionais de Ensino: relatos e produções de grupos 

formados por 5 professores do 2º, 3º e 4º ano.  

(3) Arquiteturas Pedagógicas e Práticas Abertas: relatos e produções de grupos formados por 6 

professores do 3º, 4º e 5º ano. 

 

1.6 O contexto da pesquisa 

 

A Escola Municipal Professor Herly Parente
6
 de Ensino Fundamental I, (Figura nº04), 

o contexto desta pesquisa localiza-se à Rua Capela s/n, conjunto Igapó, Bairro Igapó, Zona 

Norte da capital. Foi fundada em 1977, através de decreto de criação nº 1965 de 06/09/1977, 

portaria de autorização 201/82 de 08/06/82, em homenagem ao conhecido professor de 

geografia e filosofia Herly Parente, falecido em 5 de março de 1973. 

 

Figura04: Escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Atualmente ,a escola conta, em seu quadro funcional, com duas professoras atuando 

na gestão, duas coordenadoras pedagógicas, uma coordenadora do Projeto UCA, uma 

coordenadora do Programa Mais Educação, dois professores na biblioteca, uma inspetora 

escolar, cinco auxiliares de secretaria, quinze auxiliares de serviços gerais, seis professores 

                                                
 
6Texto referente a caracterização da escola foi extraído  do Projeto Político Pedagógico da Escola Municipal 

Profº Herly Parente do ano 2014 e adaptado para esta pesquisa. 
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auxiliares de sala de aula, com alunos portadores de NEES e quatorze professores da sala de 

aula, sendo quatro professores das disciplinas específicas como: Educação Física, Ensino 

Religioso, Ensino da Arte e Inglês. De acordo com as diretrizes dos PCCS-SME/2012 todos 

os professores possuem o nível superior completo e desses, 51% já possuem especialização. 

Dos funcionários acima mencionados, 22% possuem o 1º grau completo, 33% possuem o 1º 

grau incompleto, 22% possuem o 2º grau completo, 6% possuem o nível superior completo e 

17% possuem o nível superior incompleto. 

O organograma da escola está organizado da seguinte forma: 

 

  Figura 05 – Organograma da escola 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Escola Municipal Profº Herly Parente 

 

A escola funciona nos turnos: matutino, das 7h: 00 às 11: 30h e vespertino, das 13h:00 

às 17h:30, de segunda a sexta, cumprindo 200 dias letivos no calendário escolar, estabelecidos 

pelo MEC/SME. Na escola, são matriculados alunos com faixa etária de 6 a 12 anos de idade. 

A maioria dos alunos reside no bairro ou bairros vizinhos. 

Os equipamentos tecnológicos existentes na sala do UCA são: 04 computadores; 02 

impressoras; 366 laptops; 05 estabilizadores; 01 bebedouro; 08 caixas de som; um 

equipamento de rádio; 03 lousas digitais, 01 tela multimídia, 02 multimídias, 01 notebook; na 

Biblioteca:  01 TV 20”, 01 computador; 01 estabilizador. 

Quanto às estratégias para promover a articulação e integração entre os profissionais 

da escola, essa possui um Conselho Escolar – que se reúne com periodicidade programada 

(reuniões ordinárias) e de forma extraordinária, sempre que julgam necessário. É formado por 

representantes de pais, alunos, funcionários, professores e da direção. Nas reuniões 

pedagógicas – que acontecem desde 2006 – o planejamento semanal entre os professores 
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ocorre de acordo com os anos de escolaridade, dentro da proposta das diretrizes curriculares. 

Da mesma forma, ocorrem também os planejamentos bimestrais.  É desse modo que a escola 

vem, ao longo de sua existência, procurando sempre buscar um trabalho significativo com 

relação à aprendizagem, buscando aproximar a família (e a comunidade escolar como um 

todo) da escola e, com isso, exaltar a importância da tríade ESCOLA-ALUNOS-PAIS.  Sua 

imagem diante da comunidade escolar é bem conceituada e esse é um dos fatores que justifica 

a procura por vagas durante todo o ano letivo. 

A escola também trabalha com direito à inclusão de crianças portadoras de 

necessidades especiais. Para as salas que têm alunos com NEES, é encaminhado, pela SME, 

um auxiliar que trabalha junto ao professor titular, facilitando a socialização e o desempenho 

desses educandos.   

Quanto aos programas, a escola é cadastrada no programa „Mais Educação‟, de onde 

recebe apoio para o desempenho escolar dos alunos que estão com déficit de aprendizagem. O 

programa contempla as oficinas de Letramento, Matemática, Dança, Teatro e Esporte e Lazer.  

Além dos programas e projetos provenientes do MEC e SME, a escola procura trabalhar 

dentro da proposta de Pedagogia de Projetos, com o „Projeto Anual - Ressignificando Valores 

e Saberes‟, que norteia as ações pedagógicas. Dentro do referido projeto, a escola desenvolve 

subprojetos temáticos, procurando aliar o conhecimento sistematizado da escola às datas 

cívicas comemorativas, bem como a temas transversais de relevância, levando o aluno a 

construir seu conhecimento de forma significativa e prazerosa.  

A escola também obteve a parceria do Poder Judiciário com o projeto „Justiça e 

Escola‟. Hoje se vive as consequências da crise dos valores que permeia a família brasileira, o 

que resulta em problemas como a falta de limites, o desrespeito e o não cumprimento de 

regras. Pensando nesses aspectos, a escola vem trabalhando, discutindo e refletindo sobre os 

valores inerentes ao ser humano, que são os seis „pilares do caráter‟: Zelo, Sinceridade, Senso 

de Justiça, Cidadania, Responsabilidade e Respeito, para que nossas crianças não fiquem 

expostas à vulnerabilidade e para que se tenha uma melhor convivência no contexto escolar. 

Além disso, desenvolve o „Projeto UCA - Um Computador por Aluno‟, que utiliza um 

recurso tecnológico – o laptop, através do qual os alunos, sob a orientação dos professores e 

com o auxílio da coordenadora do projeto, realizam pesquisas, produções de textos, jogos 

educativos, entre outras atividades, colocando em prática a inclusão digital, em sintonia com o 

contexto atual.  

Também o „Programa de Correção de Fluxo Escolar na Alfabetização/PCFEA‟, que já 

funciona no Herly Parente desde 2011 e tem como objetivo trabalhar uma turma formada por 
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alunos que estão fora de faixa e ainda não estão alfabetizados.  

Além do mais, a escola participa também do „Programa Nacional de Alfabetização na 

Idade Certa/PNAIC‟, que é desenvolvido com as turmas dos 1º, 2º e 3º anos.  Nestes projetos 

e programas os professores participam de uma formação continuada em que recebem 

orientações para desenvolver as atividades na prática de sala de aula. 

Tem, ainda, o projeto „Patrulheiros do Herly‟, que é composto por um grupo de alunos 

com o objetivo de contribuir para a ordem e disciplina na hora do recreio, encaminhando as 

ocorrências para a coordenação. 

Outros projetos também fazem parte da rotina da escola: o „PDDE - Programa 

Dinheiro Direto na Escola‟; o „PDE - Plano de Desenvolvimento da Escola‟; o „PNAE - 

Programa Nacional de Alimentação Escolar‟; e o „ROM - Recursos do Orçamento 

Municipal‟. 

A escola tem como concepção a abordagem sociointeracionista, adota o sistema de 

gestão participativa em seu gerenciamento, utilizando, também, o Conselho Escolar como 

referência em tomadas de decisão. O Currículo Escolar segue o modelo pré-estabelecido, 

fazendo as ressalvas e adaptações de acordo com a nossa realidade. O calendário escolar 

segue o modelo proposto pela legislação vigente, porém, adequando-se às necessidades e aos 

interesses da comunidade escolar, respeitando sempre a quantidade de dias letivos 

estabelecidos pelo mês (200 dias). Os „projetos coletivos‟, o „projeto de ensino anual‟, bem 

como os subprojetos e demais propostas de atividades desenvolvidas na escola como um todo, 

resultam de um trabalho coletivo, todos que fazem a ESCOLA, contribuindo nesse sentido. 

Propõe uma „rotina de discussão dos problemas diagnosticados‟ dentro e fora das salas 

de aula, envolvendo também a coletividade, cujos atos e/ou atitudes julgadas inadequadas ao 

ambiente escolar são devidamente debatidos e registrados em um livro de ocorrências e as 

partes envolvidas são chamadas para refletir e buscar, juntas, uma solução coerente e 

eficiente. Os problemas mais discutidos referem-se à falta de participação da maioria dos pais 

nas atividades escolares; o desinteresse (desmotivação) por parte de alguns alunos, o que gera 

dificuldades de aprendizagem; a indisciplina, que muitas vezes resulta em baixo rendimento 

escolar. Com base nesses desafios enfrentados, os conselhos discutem, tomam decisões para 

implementação de uma intervenção de apoio pedagógico para os alunos com maiores 

dificuldades de aprendizagem; trabalhos de integração dos pais e da comunidade escolar às 

atividades escolares; trabalhar junto à família, discutindo propostas para melhorar o 

comportamento dos alunos e os índices de aprendizagem. 

Incentiva a participação do corpo docente da escola em cursos de capacitação 
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profissional, especialmente, na formação continuada promovida pela Secretaria Municipal de 

Educação, UFRN, UNDIME, NTM e ESCOLA. Os professores estão sempre buscando se 

atualizar com cursos de formação inicial e continuada, especialização, informática e outros. 

Na relação comunidade escolar e pais, a escola busca estratégias de comunicação no sentido 

de estabelecer um elo de ligação com os pais e demais componentes da comunidade escolar: 

ofícios, circulares, reuniões pedagógicas (pais e professores), festividades, gincanas, 

exposições, oficinas e outras. Além disso, a escola procura manter seus murais atualizados e 

oportuniza o envolvimento e a participação dos pais nas mais diferentes atividades e situações 

de aprendizagem. 

As ações desenvolvidas na escola buscam seguir o modelo de gestão democrática, 

como a „avaliação institucional‟, que se efetiva através de reuniões administrativas com a 

convocação do Conselho Escolar e se documenta através do preenchimento de avaliações 

individuais do funcionário ou servidor.  Ainda fundamentada nesse modelo, a escola faz a 

opção por algumas ações pedagógicas, como a pedagogia de projetos, por acreditar que a 

inter-relação entre conteúdos e/ou áreas de conhecimento de forma contextualizada e 

sistematizada contribui na construção de um conhecimento mais amplo e real em seus 

educandos. O Plano Anual de Ensino, planejado na coletividade, procura adequar-se às 

necessidades, à grade curricular prevista para cada ano escolar, à realidade sócio-cultural-

econômica do aluno e ao calendário escolar. 

Propõe-se a atualização do Projeto Político Pedagógico a cada dois anos, em que se 

oportunizarão momentos de análise e reflexão sobre a prática pedagógica da escola. Com base 

nessas discussões e análises serão lançadas propostas e modificações no texto oficial deste 

documento, denominado Projeto Político Pedagógico da Escola Municipal Professor Herly 

Parente. 
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CAPÍTULO II 

2 Fundamentação teórica 

 
Há uma pedagogicidade indiscutível na materialidade do espaço. 

 Paulo Freire (2003, p.45) 

 

 Este capítulo trata do estudo teórico das arquiteturas pedagógicas fundamentado por 

Carvalho, Nevado e Menezes (2007) para compreender o redimensionamento do conceito na 

perspectiva de espaçostempos multiletrados presentes na escola que, têm como base os 

estudos de letramentos (GEE, 1991; STREET, 1995), a relação estrutura e agência 

(ARCHER, 1995) na formAção de professores da Escola Municipal Herly Parente/Natal-RN. 

 

2.1 Estudos de Letramento – Práticas Multiletradas 

Os Novos Estudos do Letramento (NLS), cunhados por Gee (1991) e ampliados por 

Street (1995), surgem na década de 1980 com o movimento que ficou conhecido como „virada 

social‟. Esse movimento se relaciona com as práticas sociais de leitura e escrita que se 

realizam em contextos específicos do cotidiano de sujeitos leitores que produzem sentidos 

acerca do que leem e escrevem, evidenciando, assim, o caráter múltiplo do letramento.  Essa 

abordagem difere das concepções dominantes anteriores que focalizam o letramento como 

aquisição de habilidades cognitivas e individuais, fundamentado na concepção de 

conhecimento como neutro e universal, desconsiderando o posicionamento “do sujeito nas 

práticas, sua condição para produzir sentido ao recorrer à escrita.” (MATÊNCIO, 2009, p. 07). 

Street (1995), ao considerar o caráter social das práticas de leitura e escrita, identifica 

dois modelos de letramento: o autônomo e o ideológico. O modelo autônomo, geralmente 

presente em contexto escolar, se define como um processo que concebe a aquisição dos 

códigos linguísticos como um conjunto de habilidades técnicas que garante o 

desenvolvimento de competências individuais no uso da escrita (KLEIMAN, 1995), 

independente do contexto em que é produzido e das relações de poder que se implicam nessas 

relações contextuais.  Segundo Street, 

[...] o „modelo autônomo de letramento‟ funciona a partir do pressuposto de 

que o letramento „per se‟ – autonomamente – terá efeitos em outras práticas 
sociais e cognitivas. Entretanto, esse modelo, levando a crer que tais práticas 

são neutras e universais, na verdade mascara e silencia as questões culturais 

e ideológicas que a elas são subjacentes. (2001, p. 07). 

 

No modelo ideológico de letramento, segundo o autor, em reação ao modelo 
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autônomo, propõe analisar os modos de produção de sentidos de sujeitos que realizam 

atividades específicas de leitura e escrita em diferentes contextos sociais.  O letramento, nesse 

sentido, não é algo que pode ser dado, como pressupõe o letramento autônomo. Pelo 

contrário, ele é “reformulado, reapropriado diferentemente, de acordo com o contexto em que 

estiver inserido e de acordo com a identidade dos sujeitos membros de uma comunidade.” 

(BELIVÁQUA, 2013, p.104). 

Os dois modelos de letramento retratam duas realidades presentes no dia-a-dia das 

pessoas e, portanto, evidencia o fato de que não há um único tipo de letramento, mas 

múltiplos letramentos, como defendia Street (1995).  Dionísio (2007 apud LOURENÇO, 

2013, p. 03) descreve diferentes posturas atribuídas aos modelos autônomo e ideológico das 

práticas sociais de letramento:  

Uma, de olhar para o letramento como um conjunto de competências, e a 

outra, como práticas. Isso também vai dar origem a diferentes olhares na 
investigação. Um é para avaliar o que as pessoas sabem, entre aspas, sobre a 

palavra escrita. Esta não considera a perspectiva etnográfica. A outra é o que 

as pessoas fazem. Aqui esse olhar foi desenhado como Novos Estudos do 

Letramento: se empenha em ver o que as pessoas fazem com o letramento e 
como os textos estão integrados na vida das pessoas. 

 

Nessa perspectiva, os teóricos dos Novos Estudos do Letramento (NLS), em busca de 

uma concepção social e plural deste, estabeleceram a partir dos estudos etnográficos dois 

novos conceitos: a prática de letramento proposto por Street (1995) e os eventos de letramento 

que têm origem nos trabalhos de Heath (1982 apud BELIVÁQUA, 2013). Esses autores 

consideraram esses elementos conceituais como fundamentais para refletir a abordagem 

sociocultural do letramento e suas relações de poder que, segundo Street (1995), é 

compreendida como dominante, marginalizada ou resistente e, portanto, ideológica. 

O conceito de prática de letramento, no seu sentido mais amplo, emerge da 

participação de sujeitos em contextos culturais diversos (STREET, 2003) que, em interação, 

realizam eventos de letramento ao recorrerem à escrita para interpretar, comunicar, produzir 

sentidos, decidir e resolver um problema específico do cotidiano.  Segundo Heath (1983, p. 

93), evento de letramento é definido como “qualquer ocasião na qual um texto escrito é parte 

integrante da natureza das interações entre participantes e de seus processos de interpretação” 

e, portanto, não se pode – conforme Street (2003) – conceber o evento de letramento separado 

das práticas sociais de leitura e escrita que se desenvolvem em instâncias culturais, 

ideológicas e discursivas diversas com objetivos específicos. 

Os Estudos do Letramento, graças às pesquisas etnográficas, passaram a considerar os 
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diferentes contextos culturais como determinantes nos diferentes modos de produzir sentidos 

que, em condições diversas, fazem uso específico da leitura e da escrita (STREET, 2003).  

Essa relação social do letramento hoje, na cultura contemporânea, torna-se mais complexa, 

ampliando cada vez mais os repertórios sociocultural e linguístico em decorrência das novas 

linguagens mediadas pelas tecnologias digitais da informação e da comunicação.  Com isso, 

novos estudos surgiram em busca de uma nova configuração educacional que conceba o 

evento de letramento escolar como prática social e não como habilidades cognitivas 

(STREET, 2003). 

Em 1996, um grupo de estudiosos que ficou conhecido como Grupo de Nova Londres 

(doravante GNL), advindo de três países (Estados Unidos, Grã-Bretânia e Austrália), com 

formação, principalmente, na área da Linguística e Educação (COPE & KALANTZIS, 2009 

apud BELIVÁQUA, 2013), reuniu-se para discutir e debater os complexos problemas 

educacionais frente às exigências socioculturais ocasionadas pela interconexão global e 

diversidade local.  Preocupados com a realidade do sistema de ensino pautado no modelo 

autônomo de letramento (STREET, 2003), que concebe a prática do ler e escrever como 

habilidade de codificação e decodificação da escrita, o GNL resolve pensar uma pedagogia 

que dê conta da diversidade cultural, linguística e multimodal presente nessa nova cultura 

contemporânea, caracterizada pelo digital em rede, ou seja, por um novo espaço 

comunicacional de interação on-line com a qual os alunos tão bem se identificam fora da 

escola, produzindo novos significados a partir de múltiplas linguagens mediadas pelas 

tecnologias digitais da informação e comunicação.  O GNL, preocupado com a cultura digital 

presente na sociedade e na vida dos alunos, propõe como reestruturação do ensino a 

Pedagogia dos Multiletramentos, que visa contemplar a diversidade cultural e lingüística bem 

como a multiplicidade da linguagem nas práticas curriculares. 

Com base nesses estudos, a pesquisa tem como parâmetro de análise das práticas 

multiletradas do professor o letramento autônomo presente nas concepções e crenças de 

práticas curriculares desenvolvidas na sala de aula, e o letramento ideológico que surge a 

partir dos elementos estruturantes propostos pela Pedagogia dos Multiletramentos, 

considerada, nesta pesquisa, como dispositivos de redimensionamento das arquiteturas 

pedagógicas que serão mencionadas mais adiante.  A contribuição desses estudos motivou a 

pensar as arquiteturas pedagógicas como dispositivos de formAção das práticas multiletradas 

do professor, compreendendo que os componentes pedagógicos e tecnológicos são 

constitutivos dos diferentes modos de significar a linguagem e, portanto, considerados como 

elementos estruturantes das arquiteturas pedagógicas.  
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 2. 2 Arquiteturas Pedagógicas – mapeando os estudos 

 

Na análise da literatura, o conceito de arquiteturas pedagógicas, embora aberto para 

várias interpretações, foi pensado especificamente para o ensino de Educação a Distância de 

professores-alunos do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), em 2005.  De lá para cá, as ideias sobre o conceito tomam uma nova dimensão, 

principalmente com a mobilidade dos dispositivos tecnológicos.  Em nossa busca, procuramos 

mapear as produções acadêmicas de tese de doutorado, dissertações de mestrado e artigos 

sobre o tema para nos ajudar a conhecer diferentes posicionamentos teóricos – nos mostrando 

o que sabem sobre o tema, as questões teóricas e metodológicas ali presentes e a possibilidade 

de uma investigação inovadora que busque responder e solucionar questões 

problematizadoras.  

O estado da arte será apresentado no primeiro momento com três artigos, dois deles 

escritos por colaboradores em parceria com os autores Carvalho, Nevado e Menezes (2005), e 

o terceiro que aborda o conceito estruturado das arquiteturas pedagógicas para o ambiente de 

EAD, proposto pelas autoras Behar, Bernardi e Silva (2009). Os três artigos mostram-nos 

perspectivas teóricas diferenciadas para orientar e representar as práticas pedagógicas.  Logo 

em seguida, no segundo momento, mais duas produções acadêmicas: uma dissertação que 

segue a linha epistemológica dos autores Carvalho, Nevado e Menezes (2007), e uma tese que 

se assenta nas ideias de Behar, Bernardi e Silva (2009). 

No primeiro artigo, Aplicando Arquiteturas Pedagógicas em Objetos Digitais 

Interativos (MENEZES et al, 2006), os autores entendem arquiteturas pedagógicas como 

“uma combinação de estratégias, dinâmicas de grupo, softwares educacionais e ferramentas 

de apoio à cooperação, voltadas para o favorecimento da aprendizagem.” (MENEZES et al, 

2006, p.02).  Eles propõem o desenvolvimento de arquiteturas pedagógicas voltado para 

objetos de aprendizagem interativos que além de servirem como “instrumento de investigação 

do grau de desenvolvimento cognitivo em que se encontra o sujeito” (MENEZES et al, 2006, 

p.02) diante de uma situação problematizadora, estuda a realidade através de recortes via 

ambiente de programação, que cria um mundo virtual com possíveis lógicos inexistentes no 

mundo real. 

 Nesse artigo, o desenvolvimento da arquitetura pedagógica com objetos digitais 

interativos é realizado em sala de aula nas atividades em grupo e em sessões individuais. 

Baseado no método clínico de Piaget, e em torno do uso de um software de programação 
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chamado “micromundos”, com sugestões de construção de cenários dos possíveis lógicos 

inexistentes no mundo real, desafia-se o aluno a descrever no computador sua compreensão 

acerca de um determinado fenômeno. 

Observamos que nesse estudo o desenvolvimento de arquiteturas pedagógicas não foi 

pensado para construir objetos digitais exclusivos para EAD. Pelo contrário, adentra no 

espaço físico da escola, desenvolvendo dinâmicas de grupo com os alunos em torno do uso 

desses objetos digitais interativos. Em nossa pesquisa-formação, a arquitetura pedagógica 

também é desenvolvida na escola, embora em contextos cruzados entre a escola e o 

ciberespaço, utilizando o facebook como uma plataforma menos formal.  Na categoria 

„arquiteturas pedagógicas e práticas curriculares abertas‟, focamos na experiência do 

professor no uso de objetos digitais pelo professor. 

O segundo artigo, intitulado Desenvolvimento de arquiteturas pedagógicas destinadas 

ao acompanhamento de estágios docentes baseados numa proposta investigativa: o caso do 

OS7 (BOLL; MEIRELLES; CARVALHO, 2014), tem como objetivo o desenvolvimento de 

arquiteturas pedagógicas para a construção de um objeto educacional denominado OS7 

(Objeto do Sétimo Semestre), cuja finalidade é auxiliar os alunos do curso de Licenciatura em 

Pedagogia a Distância: Anos Iniciais do Ensino Fundamental (PEAD), da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), nas atividades relacionadas às Práticas de Ensino e à 

disciplina Avaliação e Produção de Materiais para Inovação Didático-pedagógico em 

Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEDU/UFRGS). 

A utilização do OS7, segundo os autores, é pensada para auxiliar os alunos de 

pedagogia na elaboração do seu planejamento durante o estágio docente e na interlocução 

com os colegas e professores, possibilitando tanto o acompanhamento desse processo quanto 

das especificidades presentes no próprio estágio bem como permitir ao professor a construção 

metódica da elaboração do seu projeto para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que, ao 

final do sétimo semestre, deverá ser apresentado para qualificação.  

O propósito do desenvolvimento de arquiteturas pedagógicas para a construção do 

objeto educacional OS7 é potencializar a aprendizagem em Educação a Distância de modo a 

favorecer a autonomia do professor-aluno e também do professor-formador “em seus próprios 

processos de aprendizagem teóricos e metodológicos no uso da ferramenta, reconhecendo o 

ambiente como possibilitador efetivo de sua reflexão e imersão” (BOLL; MEIRELLES; 

CARVALHO, 2014 apud BAIRON, 2004). 

Nesse contexto, o foco na relação professor-formador/professor-aluno, por refletir 

atividades curriculares desenvolvidas na sala de aula, é semelhante à relação que construímos 
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na pesquisa-formação, agregando como reflexão a discussão e a elaboração dos 

planejamentos das atividades curriculares, utilizando os recursos educacionais abertos/REA, 

instalados no laptop. 

O terceiro artigo, Arquiteturas Pedagógicas para a Educação a Distância: a 

construção e validação de um objeto de aprendizagem (BEHAR; BERNARDI; SILVA, 

2009), destaca a importância da validação do objeto de aprendizagem denominado 

ARQUEAD, com o propósito de envolver professores, tutores e alunos da modalidade a 

distância no aprofundamento de conhecimentos teórico-práticos sobre arquiteturas 

pedagógicas que são definidas como “um sistema de premissas teóricas que representa, 

explica e orienta a forma como se aborda o currículo e que se concretiza nas práticas 

pedagógicas e nas interações professor-aluno-objeto de estudo/conhecimento” (BEHAR, 2009 

apud BEHAR; BERNARDI; SILVA, 2009).  O objeto de aprendizagem ARQUEAD é um 

software de simulação que descreve cenas sobre situações cotidianas vivenciadas pelo 

professor em atividades a distância, ensinando-o a desenvolver arquiteturas pedagógicas. 

Segundo as autoras Behar, Bernardi e Silva (2009), no desenvolvimento de tais 

arquiteturas, não basta selecionar técnicas, procedimentos e recursos informáticos para serem 

utilizados na interação on-line, mas articular e estruturar a proposta pedagógica combinada 

aos elementos constitutivos das arquiteturas pedagógicas de EAD, quais sejam: os 

organizacionais, instrucionais, metodológicos e tecnológicos. 

As autoras ainda enfatizam que o objeto de aprendizagem possibilitou ao professor 

vivenciar experiências de construção de arquiteturas pedagógicas que não somente contribuiu 

para as reflexões sobre as concepções docentes e estratégias didáticas, mas também para 

participar de novas situações pedagógicas e de aprendizagem potencializadas pelas 

tecnologias. 

São dois os pontos cruciais implícitos nesse artigo: (1) Entender a EAD como uma 

modalidade diferenciada da modalidade presencial, que exige uma interação/comunicação de 

aprendizagem não linear e, por isso, envolve a construção de arquiteturas pedagógicas para 

pensar as ferramentas digitais e comunicacionais como recursos de aprendizagem, que 

permite a interação de estudo e conhecimento entre professor e aluno; (2) O aprofundamento 

de conhecimento teórico-prático para lidar com os conceitos pedagógicos e tecnológicos nessa 

modalidade de ensino.  

Nesse sentido, as arquiteturas pedagógicas entendidas como estruturas de 

aprendizagem para ambientes virtuais de EAD com o propósito de potencializar objetos 

interativos e de simulação, torna as experiências pedagógicas mais próximas da realidade.  A 
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nossa pesquisa coincide com alguns pontos apresentados nesse artigo. Um deles é pensar as 

arquiteturas pedagógicas como estruturas de aprendizagem “possibilitando meios e formas 

mais adequados de ensinar e aprender” (BEHAR; BERNARDI; SILVA, 2009, p. 09).  Em 

outros momentos, as ideias se bifurcam, pois o foco de nossa pesquisa centra-se na formação 

de práticas multiletradas do professor como dispositivo estruturante dos elementos que 

compõem as arquiteturas pedagógicas.    

O texto dissertativo Arquiteturas pedagógicas aplicadas à educação a distância 

(GRASSI, 2010) baseia-se em estudo de caso que visou investigar e evidenciar que mudanças 

e novos saberes relativos à utilização de tecnologias da Web 2.0, são vistos como elemento da 

arquitetura pedagógica, podem impactar nas práticas das alunas-professoras do curso de 

Licenciatura em Pedagogia a Distância: Anos Iniciais do Ensino Fundamental (PEAD) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

A arquitetura pedagógica é utilizada como recurso para respaldar o novo paradigma 

pedagógico baseado na “pedagogia da incerteza, da reflexão e da problematização dos 

envolvidos” (GRASSI, 2010, p. 16), propondo uma prática interdisciplinar dos conhecimentos 

específicos, teóricos e práticos aliados às tecnologias digitais com intuito de romper com a 

organização disciplinar de um currículo prescrito e fragmentado, ainda presente na escola. 

Segundo Grassi (2010), essas arquiteturas pedagógicas, propostas por Carvalho, Nevado e 

Menezes (2007), têm como abordagem epistemológica do ato pedagógico a “pedagogia 

artesanal, tecida pelos sujeitos envolvidos a partir das necessidades evidenciadas por eles” 

(CARVALHO, NEVADO, MENEZES, 2007, p. 39). Esta não exclui, no entanto, não exclui 

os aspectos organizacionais, administrativos e pedagógicos da EAD propostas por Behar, 

Bernardi e Silva (2009), responsáveis pela estruturação do planejamento, dos conteúdos, das 

metodologias e das tecnologias presentes no ambiente virtual de aprendizagem.  

Nessa dissertação, interessa-nos a parte que aborda as arquiteturas pedagógicas como 

epistemologia do ato pedagógico, envolvendo não somente o aprendizado dos usos 

pedagógicos e tecnológicos das ferramentas da Web 2.0, mas também o desenvolvimento de 

práticas multiletradas do professor – como elementos estruturantes que propõem novas 

escritas e lançam novos desafios e estratégias de aprendizagem proporcionadas pela cultura 

digital. Nessa investigação, a incorporação das tecnologias digitais no cotidiano da prática 

docente auxilia no envolvimento de concepções abertas vivenciadas pelos professores a partir 

do desenvolvimento de arquiteturas pedagógicas. 

A tese Construção de uma Arquitetura Pedagógica para Cybersêniors: desvelando o 

potencial inclusivo da educação à distância (MACHADO, 2013) tem como objetivo o 
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desenvolvimento de estratégias pedagógicas, técnicas e metodológicas na inclusão de idosos 

em cursos virtuais para se tornarem cybersêniors – “são idosos ativos na internet que utilizam 

os serviços oferecidos online como a busca de informações, comunicação com família e 

amigos, uso de redes sociais, pagamento de contas em bancos virtuais etc.” (MACHADO; 

BEHAR, 2015, p. 131). A proposta da tese é desenvolver uma arquitetura pedagógica em 

Educação a Distância voltada para cybersêniors. Para tanto, seguiu a mesma linha teórica das 

autoras Behar, Bernardi e Silva (2009), ao pensar a arquitetura pedagógica em EAD como 

estrutura organizacional de conteúdos metodológicos e tecnológicos destinada à prática 

pedagógica.  

O que achamos interessante nessa tese, embora não tenha proximidade epistemológica 

e pedagógica com o que propomos para nossa pesquisa, foram as estratégias de inclusão de 

pessoas idosas ao acesso à internet e aos usos digitais, partindo de seus interesses pessoais, 

uma vez que uma parte significativa dos nossos professores-colaboradores não é usuária ativa 

da internet, desconhece alguns comandos e não costuma fazer uso de serviços oferecidos on-

line, condições consideradas limitadoras que obstaculizam práticas multiletradas do professor 

potencializadas pelas tecnologias. 

 

 2.3 Arquiteturas Pedagógicas como dispositivos de FormAção de Professores em 

Práticas Multiletradas 

 

Ao pensar o desenvolvimento de arquiteturas pedagógicas como espaço de práticas 

multiletradas realizadas pelo professor no curso de Formação de Professores do Projeto UCA, 

é imprescindível que se leve em conta o contexto do cotidiano da escola e a participação 

desses professores nos eventos que envolvem o uso dos “uquinhas” nas atividades planejadas, 

bem como os novos espaços interativos construídos durante a formação, como por exemplo o 

grupo do whatsap da escola e o grupo do facebook
7
, chamado “Projeto UCA na Escola em 

Natal”, ambos potencializados pelos dispositivos móveis que estão disponíveis na escola e em 

suas casas (laptops, notebooks e celulares). 

Nossa pesquisa teve como ponto de partida a definição do termo “arquitetura” como a 

junção de duas palavras gregas: arché, que significa principal, e tékton, que possui o 

significado de construção, identificado como a arte de projetar e edificar construções 

(LINDOMAR, 2015)
8
. Nesse sentido, pensamos o espaço pedagógico e formativo como 

                                                
7Grupo: Projeto UCA na escola. Disponível em:<https://www.facebook.com/groups/herlyuca/?ref=ts&fref=ts>. 
8 Definição extraída do texto do Prof. Lindomar, do site InfoEscola – Navegando e Aprendendo. Disponível 
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arquitetura, uma vez que o seu sentido de construção implica intervir no meio ambiente, 

estudar seus sujeitos, olhando aspectos cognitivos, éticos e estéticos (BAKHTIN, 1988), em 

oposição ao espaço que se constrói com base no modelo de ensino hierarquizado, 

unidirecional e padronizado.  

O conceito de arquitetura pedagógica de EAD, proposto Carvalho, Nevado e Menezes 

(2005), tem como base estrutural a confluência de abordagem pedagógica e tecnológica que 

se faz presente no ambiente virtual de aprendizagem com o objetivo de promover práticas 

curriculares de conhecimento interdisciplinar, protagonizadas pelos professores que, 

colaborativamente refletem, discutem e constroem espaços de aprendizagem. Para esses 

autores, arquiteturas pedagógicas são definidas como: 

 

[...] estruturas de aprendizagem realizadas a partir da confluência de 

diferentes componentes: abordagem pedagógica, software, internet, 
inteligência artificial, educação a distância, concepção de tempo e espaço. O 

caráter destas arquiteturas pedagógicas é pensar a aprendizagem como um 

trabalho artesanal, construído na vivência de experiências e na demanda de 
ação, interação e meta-reflexão do sujeito sobre os fatos, os objetos e o meio 

ambiente sócio-ecológico [Kerckhove 2003]. Seus pressupostos curriculares 

compreendem pedagogias abertas capazes de acolher didáticas flexíveis, 
maleáveis, adaptáveis a diferentes enfoques temáticos. (CARVALHO; 

NEVADO; MENEZES, 2007, p.33). 

 

 Esses autores, bem à época da efervescência da Web 2.0, inquietados com a tendência 

fortemente tecnicista dos programas de EAD – que são organizados em módulos lineares com 

base no modelo de comunicação de massa, ou seja, um emissor para muitos receptores 

(passivos), limitando, desse modo, as potencialidades de uso interativo das interfaces (fórum, 

chat, diário de bordo) sem que haja alguma possibilidade de autoria –, propõem a revisão dos 

processos formativos do curso de Pedagogia da UFGRS sobre a base das tecnologias em 

Educação a Distância, por entender que “a educação na virtualidade, do mesmo modo que na 

presencialidade, pode ocorrer sob distintas orientações educativas” (CARVALHO; NEVADO; 

MENEZES, 2007, p. 30), ou seguir o mesmo modelo de educação em que se sugere uma 

virtualidade orientada na perspectiva de ensino presencial, simuladora de práticas curriculares 

centradas em estruturas pré-definidas “do que” e “como ensinar” (APPLE; CHRISTIAN-

SMITH, 1991; MOREIRA, 2001 apud CARVALHO; NEVADO; MENEZES, 2005), 

privilegiando uma pedagogia que priorize uma concepção de ensino em detrimento de uma 

pedagogia que tem como mediação como princípio de aprendizagem (CARVALHO; 

                                                                                                                                                   
em:< http://www.infoescola.com/arquitetura/o-que-e-arquitetura/>. Acesso em 14 abr. 2014. 
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NEVADO; MENEZES, 2007).   

A problemática da inadequação de programas voltados para EAD motivou os autores 

Carvalho, Nevado e Menezes (2005) a pensarem as arquiteturas pedagógicas como estruturas 

de aprendizagem que permitem a construção de sentido possibilitada pelo trabalho artesanal 

do professor, que adapta, reutiliza e remixa materiais e modelos pedagógicos pré-definidos e 

descontextualizados para transformá-los em artefatos culturais que façam sentido na vida dos 

alunos, estando disponíveis como objetos de aprendizagem, abertos à autoria. Isso implica 

dizer que as arquiteturas pedagógicas se constituem em espaços de aprendizagem em que as 

operações artesanais docentes se realizam.   

As arquiteturas pedagógicas, além da função de edificar, projetar o espaço pedagógico 

e colaborativo dos professores e alunos, ampliam a vivência de experiência do professor com 

as mídias (música, cinema, teatro, literatura), uma vez que,segundo algumas fontes, registram 

que boa parte dos professores não usufrui de bens culturais e, por essa razão, não consegue 

“fazer mediações para ampliar o repertório cultural dos alunos” (FANTIN &, RIVOLTELLA, 

2012, p. 108).  A experiência com a internet, por exemplo, possibilita o professor produzir e 

compartilhar seus textos em diversas modalidades (imagem, vídeo, áudio). É na convivência 

com o uso dessas linguagens que se expande o letramento do professor no uso das mídias e 

das tecnologias nas mais variadas experiências com filmes, viagens, eventos culturais etc. 

A mediação pedagógica dessas novas linguagens é importante para se pensar o 

conteúdo não como produto a ser consumido de forma descontextualizada, mas como recurso 

sociocultural que permita a apropriação de diferentes textos midiáticos para serem 

problematizados e discutidos na sala aula. 

É importante ressaltar que as arquiteturas pedagógicas não podem ser entendidas como 

mecanismos de adequação de velhas práticas que transpõem velhos modelos pedagógicos para 

„espaçostempos‟
9
 contemporâneos, numa tentativa de percebê-los como novos (PRETTO, 

2010), resultando daí a não-implicação da linguagem, da cultura e das tecnologias, presentes 

na vida dos alunos e no cotidiano do professor. Com a inadequação dessas práticas 

pedagógicas centradas no modelo unidirecional de comunicação que separa o pólo da emissão 

do pólo da recepção (LEMOS, 2015), os professores tendem a conceber as tecnologias como 

um recurso mais técnico e mais didático do que propriamente cultural.  

Isso talvez possa explicar as resistências de alguns professores em relação ao 

                                                
9 A junção dos termos é dada por Nilda Alves (2004) para a forma contrária à dicotomização do pensamento 

moderno. Disponível em:<http://www.scielo.br/pdf/es/v25n86/v25n86a03.pdf>. 
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letramento digital, principalmente quando suas justificativas têm correspondência com a 

afirmativa de alguns teóricos e educadores de que eles assim se posicionam por não fazerem 

parte do mundo dos nativos digitais (PRENSKY, 2001).  Essa questão merece atenção uma 

que vez o termo „nativo digital‟ – compreendido como a geração de jovens que nasceu entre 

1980 e 1994, em meio a era Web – incide, segundo Prensky (2001), nas reformulações que os 

professores deverão realizar em suas práticas na sala de aula para lidar com essas novas 

linguagens digitais.   

Tal afirmação, para alguns teóricos (BENNETT, MATTON & KERVIN, 2008; 

PONTEFRACT, 2011), carece de fundamentação teórica e empírica, pois ao diferenciar 

formas específicas de aprendizagem entre nativos e imigrantes digitais – conhecidos como 

pessoas nascidas na era pré-digital e, portanto, despreparados para ensinar e aprender com as 

novas tecnologias como bem fazem os nativos – não levou em conta os aspectos econômico, 

social, de gênero e de etnia de uma boa parte de jovens que, apesar de pertencerem a „geração 

net‟ (TAPSCOTT, 1999), não possuem habilidade no uso dessas tecnologias por não terem 

convivido com elas.  

Esses teóricos argumentam que tal afirmação, sem sustentação empírica, não dá conta 

de explicar porque muitos dos que não nasceram nessa „geração net‟ estão, igualmente, 

buscando nas redes sociais e na internet formas diversas de se comunicar, de aprender e de se 

expressar.  

Experiências como essas – que põem em questão a relação geracional entre nativos e 

imigrantes digitais – foram evidenciadas no curso „Introdução a Educação Digital Linux 

Educacional‟, realizado no Núcleo de Tecnologia de Educacional (NTE) em 2008.  Foi o caso 

de uma situação de aprendizagem bastante inusitada de uma professora-aluna com 58 anos de 

idade que ao iniciar seus primeiros contatos digitais, desenvolveu uma habilidade muito mais 

técnica do que pedagógica, enveredando no aprendizado mais operacional do computador.  

Aprendeu a formatar, a limpar as memórias da placa-mãe e a instalar o „dual boot‟ (dois 

sistemas operacionais no mesmo PC).  Isso foi surpreendente, principalmente por não ser da 

competência dos professores formadores o aprendizado técnico da estrutura operacional do 

computador.  A parte que diz respeito à instrução do hardware fica a cargo do técnico do NTE.  

Além disso, na escola Herly Parente, em 2012, quando os professores iniciaram suas 

atividades com o “uquinha” na sala de aula, depararam-se, também surpresos, com alunos 

dessa era digital que não sabiam sequer ligar o equipamento.  

Essa concepção dicotômica entre as gerações dificulta a relação entre professor e 

aluno, não somente ao definir o professor como estrangeiro da cultura digital em que deverá 
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tornar-se proficiente para acompanhar seus alunos, mas também ao caracterizar o aluno como 

nativo, desconsiderando que boa parte das crianças e dos jovens não tem acesso às tecnologias 

digitais. Essa forma de resistência e a dificuldade dos professores na apropriação do sistema 

operacional Linux Educacional instalados nos computadores da escola contribuem para a 

ampliação de espaços-tempos de práticas curriculares lineares e descontextualizadas, 

dificultando o aprendizado dessas novas linguagens. 

Este trabalho tem como base teórica as arquiteturas pedagógicas como dispositivos 

que possam resistir a essa inadequação, delegando ao professor a posição de sujeito da 

formulação (BARRETO, 2003) que compreende as tecnologias não como ferramentas, mas 

como artefatos culturais que promovem aprendizagem em rede. Segundo Fantin e Rivoltella 

(2012, p. 106) 

  

[...] os professores ainda consideram a tecnologia apenas como um “recurso” 

que pode facilitar o trabalho deles, e não como cultura. Ao entenderem-na 

apenas em sua dimensão de recurso que pode ou não ser utilizado em sala de 
aula, os professores não veem as mídias e tecnologias como objetos 

socioculturais. Com isso, a mídia e as TICs não são percebidas como cultura 

que medeia relações, que faz parte de nossa vida e que determina em alguma 

medida a produção e a socialização de conhecimentos. 

 

Nesse sentido, propõe-se, como dispositivos estruturantes as arquiteturas pedagógicas 

que rompem com a visão tecnicista do uso das tecnologias, a vivência de experiência do 

professor em práticas multiletradas, com o objetivo de promover a adequação de 

„espaçostempos‟ digitais no cotidiano escolar.  

Na primeira seção deste capítulo serão descritos os elementos que fazem parte dos 

componentes tecnológicos das arquiteturas pedagógicas (software, internet, inteligência 

artificial, educação a distância, concepção de tempo e espaço) presentes no ciberespaço.  Na 

seção seguinte, será abordada a pedagogia dos multiletramentos como componente 

pedagógico que potencializa as práticas multiletradas do professor. 

 

3 Componentes tecnológicos das arquiteturas pedagógicas presentes no ciberespaço  

3.1 Componentes: Internet 

 

O conceito de ciberespaço, definido por Levy (1999, p. 17), “é o novo meio de 

comunicação que surge da interconexão mundial de computadores”, permitindo o acesso a um 

universo de informações compartilhadas em meio digital. É o espaço da Internet, dos 
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encontros humanos não físicos – mesmo estando dispersos geograficamente, estão juntos, 

compartilhando em um ambiente de rede de aprendizagem (SANTOS, 2002). Esse espaço 

virtual que disponibiliza software em rede é potencializado pelo fluxo do saber que se  

constrói nas relações humanas dentro de um contexto sociotécnico, não-linear e aberto da 

cultura digital.  A cibercultura é tecida pela rede de relações que permite colocar as pessoas 

em contato com muitas outras pessoas, compartilhando diferentes culturas, costumes e novas 

formas de ensinar e aprender com as tecnologias.  

A Internet, como meio de comunicação digital mediada pela escrita hipertextual, 

permite a ampliação da leitura e da escrita (LEMOS, 2015), isto é, além da escrita alfabética, 

incluem-se outros modos de significar a linguagem, como a imagem, o áudio, o vídeo e o 

próprio texto que, ao permitir a conexão com outros através de links, reinterpreta-o, modifica-

o, tornando o texto sempre em construção. 

Podemos assim entender, partindo da concepção de Levy (1993), que a Internet é uma 

versão atualizada da escrita, na qual a comunicação não é somente o ato de transmitir 

informações, mas o ato que define o contexto, dando sentido à rede de relações. O que está 

em jogo não é o fluxo mecânico das informações entre emissor e receptor, mas as 

comunidades de aprendizagem que reinterpretam e reeditam as informações que lhes chegam. 

O contexto virtual, potencializado pelos dispositivos tecnológicos, deu lugar a uma 

nova forma de comunicar-se, ou seja, o ouvinte passa a ser também locutor, interagindo, 

interpretando e transformando as ideias do emissor e vice-versa, dando abertura para o canal 

de comunicação bidirecional, definida por Silva (2006, p.26) “como possibilidade de o 

usuário-consumidor receber-manipular-alterar informações na fonte não mais emissora, mas 

disponibilizadora como já faz a Internet – o usuário não simplesmente recebe, ele adentra 

informações”.  Já podemos perceber tais atitudes na participação cada vez crescente de 

crianças, jovens e adultos na produção de textos, vídeos e músicas que são publicados e 

inseridos em repositórios abertos e livres como o blog e o Youtube, e nas comunidades virtuais 

como o facebook e o twitter, além de outras formas de interação. 

Enquanto fonte disponibilizadora de conhecimento, a Internet permite que a 

personalização e a formatação das trocas de informação sejam realizadas não mais pelos 

usuários, mas pelos interagentes
10

 – que estabelecem uma arquitetura de participação do 

encontro social no digital, fortalecendo as bordas da rede (PRIMO, 2007) – aquelas bordas 

que estão à margem – em detrimento do modelo massivo de comunicação centralizadora.  A 

                                                
10 “Interagente” é entendido por Primo (2007) como o processo de interações do ciberespaço que envolve a 

participação humana e tecnológica. 
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dimensão técnica do computador permite eficiência na operacionalidade dos recursos 

gráficos, de animação, de textos e cálculos, mas quando está a serviço da intenção humana e 

de seus encontros, as ferramentas tecnológicas deixam de ser apenas instrumentos técnicos 

para se tornarem tecnologias intelectuais (LEVY, 1993), ou seja, no âmbito cognitivo, o 

computador fornece novas formas de perceber e interpretar o mundo a partir da interação 

virtual (ciberespaço) desses encontros  entre as pessoas e suas relações socioculturais com os 

objetos e o mundo (cibercultura).  

O espaço, antes definido como cibernético de domínio propriamente técnico, dá lugar 

aos interagentes que passam a construir uma nova cultura da aprendizagem como também a 

questionar a cultura de práticas pedagógicas hierarquizadas presentes na escola.  A 

participação interagente mediada pela rede de computadores modifica a forma de pensar, ser, 

agir e conviver das pessoas, fruto da relação sociocultural entre sociedade, cultura e 

tecnologias digitais (LEMOS, 2013), conhecida como cibercultura. 

Para Alberto Tornaghi, não se pode pensar cibercultura como 

 

[...] uma cultura derivada das máquinas, feita por máquinas. Cibercultura é 

uma produção de pessoas e máquinas. A rede de computadores nos permite 
participar da produção de bens que são úteis a muitos, de trazer para as 

escolas a possibilidade de envolver alunos no desenvolvimento de produtos 

de real uso social. (TORNAGHI, 2010, p.17). 

 

A Internet, definida como uma rede de relações entre os sujeitos (eu e outros) e os 

objetos digitais (imagem, vídeo, softwares, textos), tem provocado profundas mudanças na 

forma como pensamos e, por essa razão, a exigência de que a escola desenvolva novas 

competências cognitivas para lidar com a nova cultura da aprendizagem (POZO, 2008).  No 

entanto, a introdução das tecnologias na escola tem sido percebida como dispositivos 

didáticos voltados para transmissão dos conteúdos, defendida pela abordagem instrucionista – 

o computador é pensado como máquina de ensinar e não de produzir conhecimento 

(VALENTE 2008). 

Esse é o desafio posto à escola, principalmente quando a cultura digital adentra os 

espaços do cotidiano dos alunos com seus professores sem a formação que lhes deem 

sustentação sociopedagógica para conviver com essas novas linguagens digitais, submetendo-

os a seguir um currículo organizado por um grupo que decide eleger como formativo 

determinados conhecimentos e não outros (MACEDO, R.; MACEDO, S., 2012), numa lógica 

comunicacional do tipo lições-padrão que separa a emissão da recepção, determinando o que 

aprender e como ensinar baseado na transmissão e memorização (SANTOS; SILVA, 2007).    
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Com base nessa reflexão, tendo como perspectiva conceitual as ideias dos autores 

Carvalho, Nevado e Menezes (2005) a respeito das arquiteturas pedagógicas, propomos uma 

concepção contemporânea de currículo como documento aberto, disponível, que possa ser 

acessado, explorado, construído, debatido pelos interagentes que buscam, juntos, conhecer e 

adentrar os novos espaços que dão sentidos e formas de aprender as novas linguagens  

mediadas pelas tecnologias digitais, tão bem conhecidas pelas crianças e jovens.       

Essas crianças e jovens, que são comumente chamadas de „nativos digitais‟, não 

podem ser interpretadas em termos geracionais como propõe Prensky (2001), mas como 

populações de jovens e crianças que lidam no dia-a-dia com essas novas linguagens e 

tecnologias, como sugerem Palfrey e Gasser (2011). Pela convivência diária, elas operam 

facilmente dispositivos multitelas, como o computador, o celular, o palmtop, o PlayStation e o 

I-Pod (FANTIN; RIVOTELLA, 2010), produzindo e compartilhando simultaneamente 

imagens, vídeos e textos.   

Embora a escola apresente-se como impotente para conviver com a cultura de seus 

alunos, ela conta com algumas inovações pedagógicas conduzidas por um número reduzido de 

professores que tem formação e disponibilidade para o uso desses recursos tecnológicos, 

ousando transformar materiais pedagógicos do tipo analógico – aquele que é análogo ao real e 

não permite modificações (SILVA, 2006) – em recursos educacionais abertos no digital. Um 

dos exemplos de antigas atividades pedagógicas usadas na sala de aula presencial que na 

internet toma um novo sentido é a técnica de Stop Motion, um recurso de animação que usa a 

mesma técnica dos livrinhos ilustrados – lidos a partir do movimento rápido dos dedos sobre 

as páginas, dando a impressão de que as imagens contidas no texto estão se deslocando de 

uma página para outra, chamando a atenção das crianças para o movimento dos personagens e 

cenários. Hoje essa técnica no digital se aperfeiçoou com uma proposta ainda mais 

interessante: o aluno não apenas assiste passivamente, mas elabora o roteiro, monta o cenário, 

cria personagens e digitaliza a imagem no computador para dar movimento. 

É possível citar outros exemplos de atividades pedagógicas que estão sendo 

contempladas em espaços virtuais, como a escrita colaborativa produzida na interface Wiki, 

um recurso on-line que permite a edição coletiva e compartilhada de temas diversos conforme 

os interesses do grupo. Outro exemplo de escrita colaborativa on-line é a Wikipédia, uma 

enciclopédia digital que possibilita o acesso livre e a participação na edição dos artigos 

postados por pessoas de diferentes lugares do mundo que quiserem colaborar, escrevendo um 

novo item que venha enriquecer cada vez mais o texto, desde que preserve os direitos de cópia 
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e de modificações acordados na licença GNU
11

, que diz respeito ao uso dos softwares livres. 

Essas e outras ferramentas de autoria possuem uma característica específica que as 

distingue dos demais recursos: o fato de eles serem abertos, ou seja, preservarem-se a autoria 

da obra original, mas permitirem-se a reutilização, reedição, adaptação e distribuição da obra 

derivada para outros. O uso e apropriação desses recursos educacionais digitais abertos/REA 

no cotidiano escolar realizam-se em comunidades de aprendizagem abertas que reunem, 

discutem, negociam, decidem e executam ações.  É possível acreditar que disponibilizar esses 

recursos para a sala de aula presencial, articulados com práticas pedagógicas abertas, 

possibilita a participação-intervenção do aluno não mais como espectador passivo que aprecia 

a obra sem interagir, mas como espectador ativo que participa, interage, completa, produz e dá 

movimentos a sua criação, utilizando a técnica no computador (SILVA, 2006). 

 

3.1.2 Componente: Educação a Distância/EAD 

 

A Educação a Distância/EAD, enquanto modalidade de ensino, surge da necessidade 

de atender ao mercado globalizado diante do crescente fluxo de produção de conhecimento e 

intensificação das tecnologias. Tem como suporte comunicacional dispositivos tecnológicos 

(correio, rádio, televisão, internet, fóruns, chats, webconferências) cujos usos e tipos, na 

dinâmica interativa, refletem nos diversos modelos de aprendizagem EAD, em diferentes 

épocas.  

A tabela 04, a seguir, ilustra bem essa evolução da EAD, coincidindo com as 

inovações das TIC e dos novos modelos de ensino-aprendizagem 

Tabela 05 

1ª Geração 

 

Ensino por correspondência – 1833 

Comunicação: Unidirecional 

Tecnologia predominante: papel impresso (1890+), rádio (década de 30), televisão (1950 – 

1960).  

Interação entre instituição de formação/ professor e estudante ocasional por telefone e correio. 

2ª Geração Tele-ensino – 1970 

Múltiplas tecnologias sem o uso do computador. 
Fitas de áudio, televisão, fitas de vídeo, fax, papel impresso, rádio, televisão.  

Interação entre instituições formadoras/ professor e estudante por telefone, fax ou correio. 

Comunicação: Unidirecional 

Tecnologia predominante: Interação professor e aluno: via telefone, fax ou correio. 

 

3ª Geração Multimídia Interativa – 1985 

Múltiplas tecnologias incluindo computador e as redes de computadores. 

 programas de computadores, CD e internet 

                                                
11 GNU é um sistema operacional livre que tem como filosofia o respeito à liberdade dos usuários. Disponível 

em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/GNU>. Acesso em: 23 maio 2012.   

https://pt.wikipedia.org/wiki/GNU
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 audioconferências 

 Seminários e videoconferência via satélite, a cabo/telefone, fax, papel impresso 

Possibilidade de comunicação interativa em dois sentidos síncrona e assíncrona, entre as 

instituição e os estudantes e entre os estudantes. 

A internet facilita o acesso a textos, gráficos e pequenos vídeos. 

Web 1.0 

 

4ª Geração E-learning – 1994 

Múltiplas tecnologias incluindo o início das tecnologias computacionais de grande banda larga 

(internet) Programas de computadores,CD, internet. 

Videoconferência por satélite, a cabo ou telefone, fax e papel impresso. 

Correio eletrônico, chat além da transmissão em banda larga para experiências de aprendizagem 
individualizadas, personalizadas e interativas por vídeo. 

Interação bidirecional em tempo real mediante áudio e vídeo.  

Comunicação: síncrona e assíncrona 

Transmissão completa mediante vídeo digital com base de dados recursos com conteúdos 

disponíveis na rede Web 2.0 

5ª Geração M-learning – 2004 

Uso de agentes inteligentes, equipamentos wireless (sem fio) e linhas de transmissão eficiente. 

Organização e reutilização dos conteúdos. 

Maior interação entre os agentes da EAD 

Aprendizagem flexível e inteligente 

 

6ª Geração Mundos Virtuais – 2007 

Apresentação de conteúdos em hipermídia imersivo. 
Interações do aluno – aluno e professor – aluno na forma de avatares. 

Fonte:LOPES et. al, 2014
12 

Arquiteturas pedagógicas propostas pelos autores Carvalho et. al. (2005) apoiam uma 

estrutura de aprendizagem flexível e aberta associada à emergência de uma EAD da 5ª 

geração pensada para o curso de nível de graduação de Pedagogia a Distância da 

UFRGS/PEAD para professores de escolas públicas em exercício.  O PEAD, com base nessa 

perspectiva aberta e flexível, propõe o desenvolvimento de estruturas de aprendizagem que 

criam, organizam e disponibilizam espaços de autoria do professor no estudo e elaboração de 

estratégias pedagógicas que promovam a realização de atividades desafiadoras para 

incorporar no cotidiano escolar práticas inovadoras e de autorias mediadas pelas tecnologias 

digitais em parceria com seus alunos. 

Durante a implementação do curso de Pedagogia a Distância da UFRGS/PEAD, foram 

desenvolvidas arquiteturas pedagógicas para o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) –  

incluindo a construção de um designer didático que atua não somente para propiciar uma 

comunicação aberta e de autoria em torno da dinâmica interativa das interfaces (módulos, 

fórum, diário de bordo, biblioteca) como também  espaços de autoria que contam com as 

                                                
12

Apresentação de trabalho de Mestrado de Tecnologia Educativa da Universidade do Minho em vídeo produzido 

por: LOPES, Rute; MACHADO, Diogo; LIMA, José Carlos; GONÇALVES Severino; PINHEIRO, Rui. EAD – 

Gerações e características, 2014 disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=oQyQTkMtFXw>.Acesso 

em 22/12/2014. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oQyQTkMtFXw
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1. Da interdisciplina:  Artes Visuais, trazemos uma arquitetura que trouxe bastante 

motivação e envolvimento de nossas alunas. Foi apresentado uma obra de Diego 
Velasquez, “As Meninas”, e foi solicitado às/aos alunas/os que se colocassem como 

Velásquez e fizessem uma releitura da obra, criando uma nova imagem e uma descrição. 

O resultado deveria ser publicado através de um blog. Houve um intenso envolvimento e 
as produções das alunas no blog evidenciam as contribuições desta arquitetura; 

2. No Seminário Integrador: estamos explorando a arquitetura Projetos de Aprendizagem 

(Fagundes e outros, 1999), que consiste na exploração cooperativa de uma Questão de 

Investigação. Nesta arquitetura, o trabalho dos alunos é intenso, começando pela 
identificação de interrogações que incomodam nossos alunos. A partir de uma listagem 

dessas questões as pessoas vão se agrupando, motivadas pelas proximidades dos 

questionamentos. Juntos, e com a orientação do corpo docente, partem para uma 
investigação sistemática, que considera o levantamento de informações na literatura 

especializada, a coleta de dados, entrevistas e experimentos. A produção é realizada de 

forma cooperativa, usando os ambientes de interação e publicada em espaços virtuais. O 
combustível que alimenta o trabalho são as certezas provisórias e as dúvidas temporárias, 

que são levantadas logo no início do Projeto. O trabalho de pesquisa consiste no 

esclarecimento das dúvidas e na validação das certezas. Os alunos fazem um 

planejamento que vai sendo refeito ao longo do processo.  As dificuldades, as conquistas, 
as metarreflexões são registradas em um diário de bordo. Ao final, os grupos publicam a 

resposta encontrada para a questão de investigação. O processo de avaliação é também 

cooperativo. Inicia-se com o esforço coletivo de identificar categorias e indicadores. Os 
alunos são designados para avaliar projetos de forma que cada projeto seja revisado 

segundo os critérios combinados, por dois ou mais participantes. A seguir, os grupos 

fazem leituras das avaliações de seus trabalhos e produzem uma réplica, que contempla 
explicações, refutações e propostas de aprofundamento. Durante a construção os docentes 

levantam questões sobre a metodologia e sobre os resultados parciais e fazem sugestões 

de caminhos para a exploração das dúvidas e certezas. Na fase de avaliação os 

professores analisam e fazem sugestões globais e pontuais nos trabalhos e nas avaliações. 

 

vivências de experiências das alunas-professoras no desenvolvimento de práticas pedagógica 

abertas.  

No PEAD (CARVALHO et al. 2015, p. 02-03), os autores citam 3 exemplos de 

atividades realizadas no curso (Interdisciplina, Seminário Integrador, Formação de Tutores) 

referentes aos desafios relatados e vivenciados pelas alunas-professoras no desenvolvimento 

de arquiteturas pedagógicas como processo de aprendizagem enriquecedor da sua prática em 

sala de aula, como mostra a citação a seguir dos exemplos „Interdisciplina‟ e „Seminário 

Integrador‟ apresentada no Quadro 01: 

Quadro 01- Arquiteturas pedagógicas das atividades realizadas no PEAD 

Fonte: Arquiteturas Pedagógicas (CARVALHO et al. 2015, p.02-03). 

 

Essas experiências de formação, inspiradas no desenvolvimento de arquiteturas 

pedagógicas, além de romperem com as práticas clássicas de EAD que mantêm “a mesma 
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lógica comunicacional da mídia de massa que separa os sujeitos dos processos de criação dos 

conteúdos e do próprio desenho didático” (SANTOS, 2009, p.02), propõem o  “deslocamento 

das concepções hierárquicas e disciplinares em direção a uma concepção de conhecimento 

interdisciplinar e de modelo de rede de relações para formação de professores” (CARVALHO; 

NEVADO; MENEZES, 2005, p.36).  Situações comunicativas lineares da EAD costumam se 

repetir, em decorrência da inadequação em relação a essa prática de “transposição de 

expedientes próprios da sala de aula presencial, onde o professor é um apresentador que 

transmite saberes ao aluno” (SILVA, 2007, p.81). 

Foi observado, nesses estudos, que as arquiteturas pedagógicas (CARVALHO; 

NEVADO; MENEZES, 2005) potencializam práticas de docência presencial e on-line, 

possibilitando o diálogo, a participação-intervenção do aluno, a confrontação das 

subjetividades e, por conseguinte, a construção de um espaço de comunidades de 

aprendizagem em torno da produção colaborativa e compartilhada do conhecimento.  

Não basta a adoção do modelo bidirecional de comunicação em detrimento do modelo 

unidirecional da mídia de massa sem que práticas pedagógicas se convertam em dispositivos 

de formação centrados na autoria, sugerindo novos posicionamentos do professor: “de pólo 

transmissor ele passa a agente provocador de situações, arquiteto de percursos, mobilizador da 

inteligência coletiva” (SILVA, 2006, p.56). 

Santos (2002) reconhece que, apesar da cibercultura ser um espaço que potencializa as 

relações sociotécnicas de produção e socialização do conhecimento, paradoxalmente, encontra 

uma EAD com práticas tecnicistas provenientes de um modelo de currículo tradicional e 

fragmentado, pautado na comunicação unilateral de um para todos, própria de uma concepção 

de ensino massivo há muito sedimentada na formação de professores.  

A autora ainda observa que: 

 

[...] a prática em EaD se caracteriza tradicionalmente pela distância 

geográfica dos professores e estudantes. Dessa forma, o centro do processo é 

o material ou recurso didático. Estes normalmente se configuram como 

pacotes prontos, que se apresentam de forma linear, seqüenciada e com 
pouca multiplicidade. É assim com o material impresso, muito usado nos 

cursos por correspondência, e com os vídeos e os programas de televisão 

Esse modo de fazer currículo tem suas bases na tendência de educação 
tecnicista. (SANTOS, 2002, p.117).  

 

 

Em um de seus artigos, Articulação de saberes na EAD: por uma rede interdisciplinar 

e interativa de conhecimentos, em parceria com Alexandra Okada, Santos (2015) faz o recorte 

da citação do professor P. Blikstein, pesquisador do Media Lab (MIT), como que reafirmando 
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a inadequação de práticas presenciais em ambiente virtual, ao formular as seguintes 

conclusões: 

 

Reproduz-se o mesmo paradigma do ensino tradicional, em que se tem o 

professor responsável pela produção e pela transmissão do conhecimento. 

Mesmo os grupos de discussão, os e-mails, são ainda, formas de integração 
muito pobres. Os cursos pela internet acabam considerando que as pessoas 

são recipientes de informação. A educação continua a ser, mesmo com esses 

aparatos tecnológicos, o que ela sempre foi: uma obrigação chata, 
burocrática. Se você não muda o paradigma, as tecnologias acabam servindo 

para reafirmar o que já se faz. (BLIKSTEIN apud OKADA; SANTOS, 

2015, p. 01). 

  

Em tempos de mobilidade (dispositivos móveis como celulares, GPS, notebooks), a 

Web 2.0 propõe uma aprendizagem colaborativa mediada pelas as tecnologias móveis. Seu 

acesso não se limita a um desktop (computador pessoal) fixo em lugares como empresas, 

lanhouses e residências.  A Internet está presente no dia-a-dia das pessoas que, com os 

smartphones nas mãos, estão se comunicando a todo instante, compartilhando mensagens, 

áudios, vídeos, acessando contas bancárias, localizando endereços e localizando-se através do 

GPS.  É nesse sentido que Silva (2006) propõe o termo „educação on-line‟ como mais 

apropriado para caracterizar o ambiente virtual de aprendizagem, pois a questão não é a 

ausência corpórea que está em jogo, como diferencial, mas a sua presença ubíqua de estar em 

toda parte imerso na rede, aprendendo juntos em qualquer tempo, lugar e de qualquer modo.  

 

3.1.3 Componentes: Software/Inteligência Artificial 

 

O software, definido como “um programa de computador, uma sequência de 

instruções que fazem a máquina funcionar” (BONILLA, 2014, p. 206-207), apesar de sofrer 

algumas transformações pertinentes à evolução da tecnologia da informação, seu uso 

educativo permaneceu seguindo os mesmos passos da clássica prática de EAD: transpor para 

o digital programas educativos de mesmas concepções lineares presentes no livro didático, 

principalmente quando tornam-se produtos para serem comercializados pelas editoras.  

O software é produzido por um sistema de comunicação chamado de „linguagem de 

programação‟, compreensível à linguagem humana, e possui funções específicas, por 

exemplo, o software de editor de texto, utilizado para atividades de escrita, ou o editor 

gráfico, para desenhos.  Essas funções, segundo Bonilla (2014), criam uma rotina de 

comandos chamada „código-fonte‟, cuja tarefa é compilar a linguagem de programação em 

sistemas lógicos binários (zeros e uns, ligado e desligado, falso e verdadeiro) para serem lidos 
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no computador como „código-objeto não legível‟.  Esse código-objeto é a linguagem em bits 

que informa os dados para o computador processar e liberar a execução dos programas aos 

usuários sem possibilidade de reedição e adaptação do conteúdo de programação, já que não 

se consegue ler o código binário.  Tendo o conhecimento em linguagem de programação e 

acesso ao código-fonte, o usuário poderá produzir, alterar e adaptar seus softwares como 

faziam os programadores das universidades americanas entre os anos 60 e 70 que, baseando-

se nos princípios de liberdade e colaboração, modificaram e partilharam uns com os outros os 

códigos-fonte de seus softwares, práticas essas que resultaram no acelerado avanço e 

desenvolvimento das tecnologias da informação.  

Com a comercialização do software, os princípios de liberdade e colaboração se 

tornam inviáveis, pois o código fonte passa a ser fechado e de uso exclusivo do proprietário, 

ou seja, não é permitido a terceiros modificar/adaptar nem partilhar.  Para o uso, é preciso 

obter a licença do software proprietário, dando ao usuário restritas e limitadas permissões. 

Com isso, o software proprietário ganha força na mídia como produto tecnológico de grande 

crescimento econômico, desenvolvendo sistemas operacionais de ponta cada vez mais 

sofisticados, competitivos e prontos para entrar no mercado e na disputa entre empresas 

concorrentes.  E nessas disputas os governos optam pelas melhores propostas de aquisição de 

softwares proprietários para os serviços nos setores públicos. 

Em seus estudos sobre o software livre, Bonilla (2014) observa que no setor 

educacional brasileiro, a exemplo do Programa Nacional de Tecnologia Educacional 

(ProInfo), na sua primeira versão, em meados dos anos 90, a garantia da licença permitiu a 

instalação do sistema operacional Windows nos computadores dos laboratórios das escolas, 

agregando nele pacotes de softwares proprietários. No auge da inovação tecnológica em torno 

da informática, os Núcleos de Tecnologia Educacional/NTE, sob a coordenação do ProInfo,  

ofereciam cursos dentro de uma perspectiva puramente instrumental, fundamentados na 

capacitação dos professores em conhecimentos de informática, dos aplicativos e seus 

comandos (ligar/desligar o computador, clicar no aplicativo solicitado, saber abrir/criar 

documento, salvar arquivo) para  fazer uso desses recursos em atividades pedagógicas com 

alunos no laboratório de informática da escola.  

O NTE do Rio Grande do Norte/RN participou de forma efetiva dessa formação, 

dando, no entanto, maior ênfase a apropriação educacional desses aplicativos com objetivo de 

desenvolver atividades pedagógicas em sala de aula.  O professor, na formação, desenvolvia 

suas atividades no computador, utilizando os aplicativos do Office nas atividades 

pedagógicas.  Em nossa formação, como especialista para atuar como professores do NTE, 
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não havia a discussão das implicações sociotécnicas na cultura escolar, nem tampouco a 

vivência de experiências sobre os efeitos dos usos digitais na vida dos alunos e dos 

professores.  As atividades do NTE, nessa época, limitavam-se aos cursos voltados 

exclusivamente para o uso dos softwares, pois a internet na versão Web 1.0
13

, apesar de estar 

presente, sua conexão – provida pelo Estado através de roteador e servidor Proxy – era 

bastante lenta, e nosso acesso se restringia apenas a navegação de sites de busca como o 

„Cadê‟ e alguns sites de notícias com serviços de e-mails gratuitos oferecidos por provedores 

como o „Zipmail‟ e o „Bol‟.  

Nessa efervescência em torno das tecnologias educativas com os computadores nas 

escolas e com a formação de professores nos NTE, o governo do Estado do RN investiu alto 

com a aquisição de softwares educativos proprietários para cada NTE nas áreas de Línguas, 

Ciências, Matemática, Física, Biologia, História e Geografia.  Esses softwares, apresentando 

as mesmas características do livro didático, continham textos, imagens e questões de respostas 

objetivas. Embora possuíssem imagens animadas, vídeos e simulações, não permitiam ao 

aluno modificar/adaptar, participar das interações como co-autor.  

Com o avanço acelerado da ciência da computação, desenvolvendo hardwares cada 

vez mais sofisticados, mais leves e de tamanho reduzido, os softwares – parte inteligente do 

computador – tornam-se mais complexos, resolvendo em tempo real problemas lógicos e 

matemáticos com capacidade de raciocínio bem maior do que a humana.  Essa atividade do 

software – de pensar e ser inteligente com o intuito de facilitar a vida das pessoas – passou a 

ser conhecida como inteligência artificial, por apresentar capacidades de raciocínio e 

aprendizagem, por reconhecer padrões visuais, sensoriais e de comportamento, bem como a 

capacidade de aplicar o raciocínio em situações reais.
14

 

A inteligência artificial, que teve como idealizadores um grupo de cientistas, dentre os 

quais Marvin Minsky
15

, passa a fazer parte do cotidiano das pessoas, desde o uso de próteses 

neurais de extensão do cérebro, ao uso de softwares de simulação robótica de tarefas 

                                                
13 A Web 1.0 é considerada a primeira geração que descortina o novo mundo da internet. Nela, o acesso virtual à 

informação, até então de exclusividade das bibliotecas, dos correios e das instituições, foi facilitado e seu 

conteúdo poderia ser lido ou baixado e consultado em tempo real. A segunda geração, a Web 2.0, conhecida 

como a “Era Social”, termo criado por Tim O‟Reill para diferenciar da anterior Web 1.0, surgiu da revolução 
dos blogs, chats e redes sociais, dando voz a todos na participação da rede. Essa geração permitiu que o 

usuário, além de consumir os produtos da internet, pudesse alterar, personalizar e criar seus conteúdos e 

produtos. Disponível em: <http://www.ex2.com.br/blog/web-1-0-web-2-0-e-web-3-0-enfim-o-que-e-isso/>. 

Acesso em: 21 jul. 2015.  
14Informações sobre Inteligência Artificial disponíveis 

em:<https://pt.wikipedia.org/wiki/Intelig%C3%AAncia_artificial>.  
15  Conhecido cientista cognitivo norte-americano, cofundador do laboratório de inteligência artificial do 

Institutode Tecnologia de Massachusetts e autor de obras e invenções na área da inteligência artificial. 

Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Marvin_Minsky>. Acesso em: 14 jan. 2016. 

http://www.ex2.com.br/blog/web-1-0-web-2-0-e-web-3-0-enfim-o-que-e-isso/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Intelig%C3%AAncia_artificial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Tecnologia_de_Massachusetts
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marvin_Minsky
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domésticas e educacionais que, como programas inteligentes, vêm modificando o modo de 

vida das pessoas e suas relações com as tecnologias. São softwares inteligentes que, na sua 

relação híbrida com a cultura, possibilitam interação, participação e engajamento de pessoas 

no acesso à informação e à produção do conhecimento mediado por dispositivos tecnológicos.  

Em meio a essas inovações, grupos de programadores vêm desenvolvendo softwares 

livres, retomando a discussão da partilha e liberação do código-fonte. O software livre 

representa o acesso livre e aberto do código-fonte, desde que siga os critérios de concessão 

aos direitos de liberdade criados por Richard Stallman e garantidos pela Licença GNU, que 

ampara os direitos autorais dos softwares, expressos nos princípios das quatro liberdades: (1) 

liberdade para executar o programa para qualquer propósito; (2) liberdade de estudar como o 

programa funciona e adaptá-lo para as suas necessidades; (3) liberdade de redistribuir, 

inclusive vender cópias, de modo que possa colaborar com a comunidade de desenvolvedores 

e com a sociedade em geral; (4) liberdade de modificar o programa e liberar essas 

modificações, gratuitamente ou não (BONILLA, 2014). 

 
[...] o que caracteriza um software livre é a liberação do código fonte, ou 

seja, a liberação do conhecimento. Uma vez público o sistema que explicita 

todas as rotinas de processamento do software, é possível estudar, modificar, 

aperfeiçoar um software, num processo ininterrupto, e com a participação de 
todos aqueles que tiverem interesse no foco de atuação desse software. 

(BONILLA, 2014, p. 209). 

 

 No Brasil, com o movimento acirrado de ativistas e instituições nos anos 90, a cultura 

do software livre ganha espaço nas agendas das políticas públicas e em 2003 leva o governo 

federal a adotar o sistema operacional Linux, instalando nos diferentes setores públicos.  Nas 

escolas públicas foi instalado o software livre Linux Educacional, uma versão adaptada da 

distribuição Debian do GNU/LINUX, adotada pelo MEC para os laboratórios de informática 

com a finalidade de potencializar o uso das tecnologias educacionais.  O Linux Educacional 

na versão 5, a mais recente, possui novos aplicativos e interfaces interativas. Já o programa 

Um computador por Aluno/UCA adotou a distribuição do sistema Metasys da versão 

OpenSuse.  

Essas versões, apesar de serem consideradas como sistemas abertos – segundo Bonilla 

e Pretto (2011) –, não estão em sintonia com os princípios de liberdade do software livre, 

causando uma série de problemas e transtornos em razão das suas limitações quanto as 

configurações e compatibilidade do programa, que levam o usuário, especialmente o 

professor, a enfrentar muitas dificuldades e aborrecimentos, que vão desde a interface com 
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suas novas lógicas de navegação complexas até àqueles programas que não rodam tão 

facilmente no sistema, exigindo, em certas atividades, a instalação de aplicativos específicos 

que, quando não encontrado na net, o usuário deverá se cadastrar na rede de comunidade de 

software livre para tirar suas dúvidas e resolver seus problemas. 

Os formadores dos NTE´s, diante desses transtornos em torno do sistema Linux 

Educacional, segundo Bonilla (2014), não sabem como resolver o problema por três razões – 

1) a primeira: a falta de uma formação que os leve a conhecer os princípios, propriedades e 

potencialidades do software livre e suas implicações na educação, bem como o total 

desconhecimento a respeito das decisões de políticas públicas para a implementação de 

programas de inclusão digital.  2) a segunda razão diz respeito aos cursos oferecidos nos 

NTE´s, que não contemplam a discussão dos aspectos políticos, sociais, culturais e 

educacionais da temática em torno da filosofia do software livre, por considerarem que esses 

assuntos demandam bastante tempo e que não resolveriam a questão da emergência do uso 

das tecnologias nos laboratórios de informática pelos alunos e professores.  4) e, por último, a 

lentidão dos serviços básicos para a implantação do computador na escola, como por 

exemplo, a preparação da estrutura física da sala e a instalação elétrica, que dificulta a 

realização das ações pedagógicas no laboratório. 

Toda essa limitação leva as ações do NTE restringirem seus cursos a uma formação 

orientada na perspectiva instrumental do uso do computador, seguindo o mesmo destino dos 

modelos de ensino centrados no paradigma da transmissão, que descaracterizam as funções 

abertas do digital ao limitar suas possibilidades a ações do “nós produzimos e vocês usam” 

(BONILLA, 2012). Com o descompasso existente entre os modelos formativos tradicionais e 

a filosofia do software livre, juntamente com os avanços dos dispositivos tecnológicos de 

convergência das mídias da Web 2.0, o Plano de Desenvolvimento da Educação/PDE deu 

início à reformulação do ProInfo, pelo Decreto nº 6.300, de 12 de dezembro de 2007, com o 

objetivo de reconhecer práticas de convergência das mídias e tecnologias presentes na cultura 

digital,  substituindo o termo “Programa Nacional de Informática na Educação”, criado no ano 

de 1998, para “Programa Nacional de Tecnologia Educacional”. 

A versão nova do ProInfo segue a tendência do modelo da EAD M-Learning, cuja 

interação acontece mediada pelos dispositivos móveis que favorecem a presença da Web 2.0 

no cotidiano cultural das crianças e dos jovens, embora não contemple a todos o acesso à 

informação e à produção do conhecimento em rede.  Segundo Bonilla (2012), com a crescente 

desigualdade de acesso entre as classes sociais, os órgãos governamentais são pressionados a 

discutirem, em suas agendas, políticas de universalização do acesso às tecnologias da 
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informação e comunicação, assim como a capacitação digital da camada mais pobre da 

sociedade.  Dentre as decisões políticas propostas pelos órgãos, a política do MEC lança o 

Programa Nacional de Banda Larga/PNBL, através do Decreto nº 7175, de 02 de maio de 

2010, como estratégia de fornecer a conexão de internet de banda larga nas escolas públicas 

urbanas e rurais.  

Apesar da internet Web 2.0, conhecida como redes abertas de aprendizagem, já está, há 

bastante tempo, conectada na escola, os professores lidam com essas tecnologias mantendo a 

mesma dinâmica comunicacional de transmissão da informação, uma vez que “os tradicionais 

modelos de formação de professores não conseguem abarcar as possibilidades abertas pelas 

redes digitais, especialmente o contexto da chamada Web 2.0” (BONILLLA; PRETO, 2011, 

p.59). Seu uso limita-se a auxiliar o professor a realizar a apresentação dos conteúdos de 

forma mais interativa, “despertando” o interesse do aluno. Os autores ainda enfatizam que 

essa concepção linear subutiliza os usos das tecnologias e nos sugere: 

 

[...] ultrapassar a perspectiva instrumental de uso das tecnologias, 
oportunizando a apropriação dos ambientes da Web 2.0, de forma que os 

professores possam se tornar autores de ideias, projetos e ações, sujeitos 

atuantes em suas comunidades, cidadãos que compreendem e transformam a 

sua realidade social. (BONILLLA; PRETO, 2011, p. 60). 

 

Acreditamos que o debate em torno da filosofia do software livre (reutilizar, 

compartilhar e distribuir), “alargando-se para além da camada lógica, envolvendo também a 

camada física e de conteúdo da infraestrutura básica de desenvolvimento das tecnologias 

digitais” (BONILLA, 2012, p. 265), tenha reacendido o movimento com a disseminação dos 

usos de recursos abertos potencializados pela Web 2.0. Segundo Levy (1998), essa fase da 

internet permite acesso livre, aberto e colaborativo da produção do conhecimento em tempo 

real por meio da interação e do desenvolvimento mútuo entre os sujeitos e culturas diversas, 

distribuídas por toda parte, gerando, desse modo, novas formas de inteligência coletiva. 

Antes mesmo da reformulação do ProInfo em 2007, o movimento de software livre no 

Brasil teve ascensão a partir decreto de 29 de outubro de 2003, que determinou a incorporação 

dos softwares livres nas políticas públicas federais e, consequentemente, estaduais e 

municipais (BONILLA, 2012), designando a instalação dos softwares livres nos 

computadores distribuídos para os serviços públicos, e para as escolas públicas que possuem 

laboratório de informática e para os NTE´s.   

Apesar dos avanços e lutas pelo acesso democrático do conhecimento mediado por 

tecnologias de código aberto, o uso do software livre na escola gerou uma insatisfação por 
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parte daqueles professores que tinham a noção básica de uso do computador e que, diante da 

tela, enfrentaram o desafio de apropriar-se de novas interfaces e comandos do Linux 

Educacional, ficando totalmente perdidos. Isso se dá, por estarem acostumados com os 

comandos automatizados do sistema proprietário instalados no computado de suas casas.  

Ainda nesse contexto, podemos encontrar uma parcela de professores que nunca tiveram 

experiência com o computador e que, portanto, livre da rotina dos comandos do software 

proprietário, evitam comparações automatizadas.  

Essas duas realidades de letramento digital dos professores possivelmente explicariam 

as dificuldades e resistências no aprendizado e uso das tecnologias digitais no laboratório de 

informática, principalmente quando se dão conta de que o tempo de formação para aprender 

um novo sistema no NTE é bem reduzido, considerando a sua complexidade de uso na prática 

com seus alunos. Além disso, os professores que trabalham os três expedientes não encontram 

disponibilidade de horários para frequentar os cursos do ProInfo, dificultando sua formação.  

Isso levou muitos professores a procrastinarem sua inserção na cultura de software livre, 

especialmente por alimentarem a crença de que a formação dessas tecnologias seria mais 

apropriada aos professores de laboratório de informática educativa. 

As práticas de uso pedagógico das tecnologias seguem uma tendência mais 

instrumental e automatizada: ligar/desligar, salvar um arquivo, apresentação de slide, pesquisa 

na internet e, por isso, os professores não atentam para o fato de que muitos desses comandos 

são aplicativos livres que também rodam em sistemas operacionais proprietários, como por 

exemplo, o navegador Mozilla Firefox e o VCL Media Player bem como os comandos 

imersos na rede,  encontrados em ambientes virtuais de aprendizagem de plataformas livres e 

abertas como o Moodle, o e-ProInfo, o Portal do Professor e as redes sociais (BONILLA, 

2012).  

Tal postura, em parte,  se deve à falta de um debate mais amplo sobre a importância do 

uso do software livre em prol da democratização do conhecimento e formação da cultura 

digital no cotidiano escolar, mas boa parte é devido ao descompasso existente nas ações de 

políticas públicas de implementação do software livre nos serviços públicos, que acontecem 

de forma desarticulada, em momentos diferenciados, sem planejamento, acarretando lentidão 

na sua implementação, ou seja, “as políticas públicas precisam estar integradas (políticas para 

conexão, infraestrutura, equipamentos, formação dos professores)” (BONILLA, 2010, p. 51),  

para que seja possível o engajamento da comunidade escolar na nova estrutura sociocultural 

mediada pelas tecnologias móveis. 
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A cultura de software aberto, que tem como aspecto relevante a distribuição livre e sua 

reutilização por terceiros, se expande na Web 2.0 com programas editados e armazenados em 

plataformas virtuais, possibilitando a colaboração – em tempo real – dos sujeitos na produção 

do conhecimento e na prática do compartilhamento aberto de programas disponíveis na rede, 

sob a forma de recursos digitais abertos. Tais práticas, mediadas pela Web 2.0, levou a 

UNESCO a reunir a comunidade internacional no fórum ocorrido no Massachusetts Institute 

of Technology/MIT, em 2002, para discutir a mobilização do acesso, do uso e do reuso de 

bens educacionais mediados pelas tecnologias, surgindo daí o termo Recursos Educacionais 

Abertos/REA para designar: 

 

[...] materiais de ensino, aprendizado e pesquisa em qualquer suporte ou 
mídia que estão sob domínio público ou são licenciados de maneira aberta, 

permitindo que sejam acessados, utilizados, adaptados e redistribuídos por 

terceiros. [...] Os REA podem incluir cursos completos, partes de cursos, 
módulos, guias para estudantes, anotações, livros didáticos, artigos de 

pesquisa, vídeos, instrumentos de avaliação, recursos interativos como 

simulações e jogos de interpretação, bancos de dados, software, aplicativos. 

(WIKIPÉDIA, 2014).
16

 

 

A licença aberta Creative Commons
17

, impulsionada pelo movimento REA, permite o 

uso e reuso de conteúdos culturais, apresentando os mesmos princípios do movimento do 

software livre licenciado pelo GNU/LINUX para que o código fonte do software seja aberto, 

adaptado e compartilhado. A Web 2.0, como espaço virtual de comunicação interativa do 

conhecimento e da cultura, mediada pelas tecnologias digitais em rede (blog, wiki, plataforma 

aberta, vídeo e imagem), possibilita a disseminação dos recursos e programas abertos próprios 

da filosofia empreendida pelo movimento de software livre e REA.  

O movimento REA caracteriza-se pela ação de partilha e colaboração do uso e reuso 

dos recursos educacionais que estão disponíveis na rede de forma aberta.  No entanto, essa 

prática, que é ao mesmo tempo social, cultural e tecnológica, embora esteja presente na 

escola, se mostra incompatível com ações pedagógicas centradas no currículo que se fecha às 

possibilidades contemporâneas de uso de novas linguagens não lineares, dificultando a 

interação sociocultural desses usos digitais. Segundo Morin (2009, p.13),  

                                                
16Fonte: Recursos Educacionais Abertos/ REA. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Recursos_educacionais_abertos>. Acesso em: 05 maio 2014. 

 
17Creative Commons é a licença que permite a cópia e compartilhamento de conteúdos culturais (textos, músicas, 

imagens, filmes e outros), obras com pouca ou nenhuma restrição que o tradicional “todos os direitos 

reservados”. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons>. Acesso em: 13 jul. 2015. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Recursos_educacionais_abertos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
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Há inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave entre saberes 

separados, fragmentados, compartilhados entre disciplinas, e, por outro lado, 
realidades ou problemas cada vez mais polidisciplinares, transversais, 

multidimensionais, transnacionais, globais e planetários. 

 

Essa inadequação poderá restringir o uso dos REA na escola.  A prática de reuso dos 

recursos educacionais na sala de aula nessa dimensão instrumental não se traduz como 

aprendizagem aberta, já que é comum professores fazerem reuso de atividades, adaptando-as 

para complementar àquelas que estão no livro didático – dentro de uma lógica linear 

favorecida pela pedagogia da transmissão (SANTOS; SILVA, 2007). Embora seja um recurso 

aberto que supõe a autoria e co-autoria, seu uso pode ser inadequado, caso o professor limite-

se a pensar os recursos como modelo ou receita de um conjunto de tarefas e ações a serem 

realizadas linearmente. Os REA, como arquiteturas pedagógicas e não como modelo, segundo 

Okada (2010), adotam a metáfora de coautores de REA, pois “visa contemplar o processo 

criativo no qual os coaprendizes e educadores possam atuar como coautores e recriarem suas 

próprias abordagens para produzir seus conteúdos abertos de aprendizagem” (p.15), cujos 

princípios estão interligados à metodologia Fluxo REA (OKADA; LESLIE, 2012), que tem 

como objetivo o movimento espiral das produções criativas de recursos remixados, 

semelhantes ao processo de recriar a música pelos DJ´s, como mostra a figura 05 abaixo:  

 

Figura 06 – Metodologia Fluxo REA (Anexo 05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fluxo em espiral de REA (OKADA & LESLIE, 2012)
18

 

                                                
18

A metáfora Fluxo REA, segundo as autoras Alexandra Okada e Leslie tem como objetivo refletir sobre o 

processo de criação de REA como espiral ondecoaprendizes e co-educadores podem atuar como DJs para 

remixar para recriar. Disponível em: <http://oer.kmi.open.ac.uk/wp-

content/uploads/2012/06/OPENSCOUT.pdf>. Acesso: 23 abr. 2012. 

 

http://oer.kmi.open.ac.uk/wp-content/uploads/2012/06/OPENSCOUT.pdf
http://oer.kmi.open.ac.uk/wp-content/uploads/2012/06/OPENSCOUT.pdf


76 

 

 

 

Em nossa análise, podemos depreender que a espiral Fluxo REA, como mostra a 

Figura nº 05, é a representação estrutural de uma arquitetura pedagógica voltada para o REA  

que tem como elemento estruturante o „design de construção de sentido‟ (COPE & 

KALANTZIS, 2009) dos sujeitos envolvidos cujas ações artesanais, que vão do planejar ao 

compartilhar, dependem da colaboração desenvolvida em comunidades de aprendizagem que, 

juntos, pesquisam, remixam e produzem, concebendo as tecnologias não como ferramentas 

para facilitar a aprendizagem, mas como dispositivos que potencializam os espaços da 

partilha, da ética, da produção de conhecimento e da cultura como rede de relações que 

envolvem formação em rede, pesquisa em rede e ativismo em rede (PRETTO, 2010). 

Nessa perspectiva, consideramos o REA como elemento estruturante das arquiteturas 

pedagógicas que, como componente tecnológico, não pode ser pensado numa dimensão 

puramente instrumental para facilitar o ensino, mas como arquiteturas que nos levam a pensar 

a prática de letramento digital numa perspectiva mais ampla: políticas públicas integradas – 

educação, comunicação, ciência e tecnologias, para se pensar a gestão dos usos digitais na 

escola (PRETTO, 2010).  

 

3.1.4 Componentes: concepção de tempo e espaço 

 

O ciberespaço não existe enquanto espaço físico, graças às redes de computadores, aos 

satélites e sistemas de telefonia que permitem a conexão em tempo real (LEMOS, 2015).  

Para Kensky (2008, p. 39-40), referindo-se ao ciberespaço, “seu tempo é o do momento da 

exposição, e pode ser conectado com o passado ou o futuro; seu espaço é reconfigurado a todo 

instante, de acordo com a perspectiva e os objetivos dos usuários”. Nesse sentido, o 

ciberespaço existe, segundo Lemos (2015), como forma de desterritorializar os lugares e 

tempos específicos para permitir o aprendizado em rede, como descreve Carvalho, Nevado e 

Menezes(2005, p. 354): 

Novos espaços e tempos em que há continuidade da ação, mesmo com 
duração descontínua, na qual interconexão substitui a unidade de tempo. 

Unidade de tempo sem unidade de lugar, na qual a sincronização substitui a 

unidade de lugar. Novas formas de escrita e leitura coletiva: hipertextos.  

 

A espacialização do tempo e a sincronicidade do espaço (SERPA, 2003) permitem que 

as interfaces (chat, blog, fórum, Facebook) realizem a comunicação síncrona e assíncrona 
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(SANTOS, 2002) que torna possível o processo de virtualização/atualização da leitura e da 

escrita. Para Lemos (2010), “atualizar é escrever, virtualizar é ler.”
19

 No momento em que 

lemos, estamos problematizando com questionamentos, dúvidas e certezas, portanto, estamos 

virtualizando. Ao problematizar, atualizamos (escrevemos) com a escrita de novas histórias e 

ideias, e elaboramos novos projetos. A hipertextualidade da leitura e da escrita acontece 

graças aos „espaçostempos‟ ubíquos (SANTAELLA, 2013), que não seguem mais a forma 

dicotômica, preconizada pela ciência moderna ao determinar o tempo e o lugar apropriados 

para aprender. „Espaçostempos‟ no contexto de redes digitais ganham novos arranjos, 

permitindo que “estejamos simultaneamente em vários espaços, partilhando sentidos” 

(SANTOS, 2010, p. 05).  

 

Embora os espaços/lugares não tenham acabado e continuem cumprindo sua 

função social, cabe a reflexão sobre novas e possíveis formas de 
agenciarmos redes de comunicação para além das convencionais relações 

espaciotemporais. [...] A rede permite que cada singularidade possa se 

conectar e emitir mensagens. O pólo da emissão é liberado permitindo que o 

usuário seja potencialmente emissor e receptor. (SANTOS, 2010, p. 05). 
 

  

No contexto do cotidiano escolar, o processo de ensino-aprendizagem é determinado 

por essa relação convencional espaciotemporal, que organiza o currículo em áreas de 

conhecimento, dividindo-o em unidades de conteúdos que devem ser consumidos em um 

determinado espaço-tempo para aprender. A sala de aula, nessa perspectiva, tem como 

estratégia preencher o tempo de aula com o maior número de atividades que atenda não 

somente à ordem social, que garante que os alunos permaneçam quietos, sentados em seus 

lugares, mas também ao cumprimento do cronograma que define o tempo do aluno para 

aprender (SACRISTÁN, 2008).  

São atividades espaço-tempo escolares que têm como meta garantir a atenção do aluno 

na automatização da aprendizagem por meio de exercícios de memorização e repetição. A sala 

de aula, na forma como está estruturada, não percebe outras linguagens e imagens que não 

sejam as de contemplar os conteúdos transmitidos pelos professores. Os alunos de nosso 

tempo estão imersos às linguagens advindas da cultura digital. Sua forma de pensar não é 

linear. Os alunos estão criando, produzindo e aprendendo a todo instante e em qualquer lugar. 

                                                
19 André Lemos, professor da UFBA. Trecho extraído do vídeo-debate do Grupo de Estudos: Educar na Cultura 

Digital, realizado na Bienal de São Paulo, 2010. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=hCFXsKeIs0w>. Acesso em: 10 out. 2013. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hCFXsKeIs0w
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A concepção de „espaçotempos‟, na perspectiva contemporânea de aprendizagem 

ubíqua (SANTAELLA, 2013), muda completamente as formas de aprender. Contudo, essa 

concepção, pensada em contexto de ensino, limita as possibilidades abertas de seus usos em 

rede, convertendo-se em práticas centradas no consumo de informação materializada em 

tarefas dirigidas (assistir ao vídeo, pesquisar na internet, salvar a imagem, digitar um texto).  

Considerando que a inadequação dos espaços-tempos escolares se configura como 

processo histórico e socialmente construído sobre as bases de uma estrutura pedagógica de 

concepção atomizada do conhecimento, fruto do reducionismo cartesiano que separa o sujeito 

de seus objetos de criação (SANTOS, 2010), não podemos prescindir dos „espaçostempos‟ 

digitais que adentram a escola por meio do aluno que faz usos digitais para interagir, 

comunicar, participar de comunidades, desafiar e produzir.  Isso implica pensar uma 

pedagogia dos multiletramentos que permita aos professores e alunos construírem seus 

próprios „espaçostempos‟ de práticas e aprendizados.  

Nessa sessão, apresentamos os elementos do ciberespaço (software, internet, 

inteligência artificial, educação a distância, concepção de tempo e espaço) que fazem parte 

dos componentes tecnológicos das arquiteturas pedagógicas.  Na sessão seguinte, veremos os 

componentes pedagógicos. 

 

 3.2.  Abordagem pedagógica – por uma pedagogia dos multiletramentos 

 

Na sessão anterior, vimos que o processo de inadequação da transposição de práticas 

tradicionais de aula presencial para espaços de EAD bem como os usos digitais em contexto 

escolar, têm dificultado possibilidades abertas de aprendizagem.  Igualmente, podemos dizer 

que algumas teorias de aprendizagem – sobretudo aquelas que reconhecem o conhecimento 

como um processo construído pelos sujeitos em sua relação sociocultural com os objetos e o 

mundo – sofrem essa inadequação quando adentram em ambiente de ensino de concepção 

disciplinar e hierarquizada, produzindo nele um resultado que não condiz com o que foi 

proposto por essas teorias. Nesse sentido, não estando em sintonia com essa realidade 

fragmentada e homogênea de ensino, apresentam-se descaracterizadas de sua fundamentação, 

principalmente quando são percebidas como teorias importadas, fora do contexto cotidiano do 

professor, que tende a transformar suas ideias em modelos de atividades centrados na 

memorização e repetição para garantir o aprendizado do aluno, sem que ele esteja implicado 

nesse processo.  

Um contexto de ensino baseado em espaços-tempos de currículo que se organiza em 
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grades seriadas e disciplinares não consegue estabelecer um espaço de aprendizagem em rede, 

mediado pelas tecnologias digitais. Embora estando a escola bem equipada de recursos 

tecnológicos e de internet, “suas fronteiras sobre o pedagógico encerram-se nos limites de 

concepção de ensino e não propriamente de aprendizagem” (CARVALHO; NEVADO; 

MENEZES, 2005, p. 36).  Portanto, uma proposta de aprendizagem em rede não deverá 

prescindir de “ações que possam traduzir as ideias (teorias) em práticas. Ela necessita de 

expressão em práticas pedagógicas” (CARVALHO; NEVADO; MENEZES, 2005, p. 38). 

As arquiteturas pedagógicas, como dispositivos estruturantes desses espaços de 

aprendizagem em rede, buscam ideias que favoreçam práticas pedagógicas abertas. Elas 

funcionam como estruturas flexíveis sempre em construção, traduzindo as ideias em práticas 

num processo que se realiza em torno de “um trabalho artesanal, construído na vivência de 

experiências e na demanda de ação, interação e meta-reflexão do sujeito sobre os fatos, os 

objetos e o meio ambiente sócio-ecológico” (CARVALHO; NEVADO; MENEZES, 2007, p. 

33), o que as impede de atuar exclusivamente no plano instrumental.  

Esse processo estruturante das arquiteturas pedagógicas que transforma os espaços 

pedagógicos em práticas abertas, segundo Carvalho, Nevado e Menezes (2005), tem como 

base de sustentação perspectivas teóricas que se assentam, principalmente, mas não 

exclusivamente, na Pedagogia da Autonomia, proposta por Paulo Freire (2003), e nas teorias 

construtivistas de Piaget (1982).  Na confluência teórica dessas ideias propõe-se uma 

Pedagogia da Incerteza, fundamentada em cinco princípios que têm como estratégias a 

autoria, a autonomia e a cooperação, como possibilidades de o aluno resolver problemas, 

transformar informação em conhecimento e criar ambiente de aprendizagem. 

Para melhor compreensão do conceito de arquiteturas pedagógicas, consideramos 

pertinentes a descrição desses princípios propostos por Carvalho, Nevado e Menezes (2005) 

no quadro 02 a seguir: 
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Educar para busca de soluções de problemas “reais” -o uso da tecnologia deve preparar o 

próprio professor para viver a experiência de mudanças no ensino que ele irá proporcionar aos seus 
alunos. O que pretendemos, então, pensar uma formAção a distância, mediada pelas tecnologias, 

que nos permita discutir e solucionar problemas que tenham significado para os sujeitos, que os 

aproximem da realidade. 
Educar para transformar informações em conhecimento – se conhecer implica em interpretar, 

relacionar e comparar informações, não será suficiente oferecer aos sujeitos um ambiente rico em 

informações, mas sim proporcionar situações que privilegiem a busca de informações e interações 

significativas para a construção de conhecimento articulado, capaz de romper com os limites 
disciplinares. 

Educar para autoria, a expressão, a interlocução – as atividades de autoria e expressão, 

definidas pelo próprio sujeito, permitem que esse possa construir e reinventar seus projetos para 
receber e para responder a desafios, para manifestar seu mundo interior. A interlocução entre 

sujeitos-autores, reconstrói constantemente os “ambientes de aprendizagem”, pois sua própria 

essência está na ideia de transformação. 
Educar para a investigação, para a criação de novidades – se o conhecimento pode ser 

compreendido, conforme Piaget (1995) como um processo de criação de novidades, de descobertas 

e invenções, uma educação para a incerteza deverá apoiar a atitude investigativa, permitindo que os 

sujeitos realizem experimentações, simulações em busca de soluções para questões significativas 
do ponto de vista do sujeito. Essas experimentações, contudo, implicam em um interjogo dos 

recursos internos do sujeito (recursos esses tanto afetivos, quanto cognitivos, estéticos, éticos etc.) 

com os objetos do ambiente, com os materiais disponíveis, com as interações com outros sujeitos, 
etc. 

Educar para autonomia e cooperação – a autonomia intelectual implica na palavra ou ação 

própria, liberando o pensamento do que a tradição ou as ideologias procuram impor. Na educação 

para autonomia e cooperação as situações de aprendizagem buscarão ativar a discussão de pontos 
de vista divergentes, em detrimento da pura repetição de ideias e crenças, porém auto-subordinados 

às regras do respeito mútuo e da cooperação. 

 

Quadro 02 - Princípios da Pedagogia da Incerteza 

Fonte: Princípios da Pedagogia da Incerteza (CARVALHO et. al.2005, p.38-39) 

 

Educar para a incerteza, na perspectiva dessa abordagem pedagógica, depende das 

operações artesanais dos sujeitos sobre fatos e ações que se traduzem “de técnicas, de 

significações, da linguagem, da cultura, das convenções, das representações e das emoções 

humanas” (LEVY, 2011 p.22).  Isso implica compreender as operações artesanais como 

dispositivos estruturantes que tem na base os elementos fundamentais das arquiteturas 

pedagógicas, conhecidos como: „concepção pedagógica forte‟, „sistematização metodológica‟ 

e „suporte telemático‟ que, segundo Carvalho, Nevado e Menezes (2005, p. 45), é a 

confluência desses elementos “que permite aos estudantes disporem de atividades 

cognitivamente instigantes e desenvolver métodos de trabalho interativos e construtivos”. 

Dentro dessa abordagem, fundamentada na Pedagogia da Incerteza, buscam-se 

práticas curriculares abertas para potencializar o ambiente virtual de aprendizagem em 

espaços de EAD.  Podemos citar quatro exemplos de arquiteturas: (1) arquitetura de projetos 

de aprendizagem; (2) arquitetura de estudo de caso ou resolução de problemas; (3) arquitetura 
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de aprendizagem incidente; e (4) arquitetura de ação simulada (CARVALHO; NEVADO; 

MENEZES, 2005). 

Não é nosso objetivo prolongarmos na descrição pormenorizada de cada uma dessas 

arquiteturas, mas sim perceber como atuam esses elementos estruturantes nas ações que 

realizam para promover autoria. Dos quatro exemplos acima citados, selecionamos o de 

“arquitetura de projetos de aprendizagem” por apresentar as mesmas características coautoras 

do conceito de REA. 

A Pedagogia de Projetos de Aprendizagem, criada pelo Laboratório de Estudos 

Cognitivos/LEC da Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS, refere-se a uma 

metodologia de trabalho baseada na Epistemologia Genética de Piaget que tem como 

princípio a construção do conhecimento a partir da exploração de uma questão de 

investigação, quando o sujeito interage “com os objetos (natureza, mundo físico, cultura, 

artes, ciências, linguagens...), com outros sujeitos (sociedade, instituições...) e agora com as 

tecnologias” (FAGUNDES et al., 2006, p. 29). O desafio está na concretização dessa 

metodologia nos espaços e tempos ultrapassados que estão presentes no cotidiano da escola, 

limitando as possibilidades do professor e dos alunos de reformular concepções que vão além 

dos muros da escola (FAGUNDES et al., 2006).  

Para Oliveira et al. (2011, p. 54), esses espaços-tempos do cotidiano escolar não se 

dão de forma neutra:  

 

[...] ele carrega, implicitamente, uma determinada concepção pedagógica, 

que proporciona, por sua vez, uma visão de aprendizagem que orienta 

condutas, organiza atividades, determina o aceitável e o impróprio, além de 
permitir ou negar determinados comportamentos. 

 

Evidentemente que dentro dessa dinâmica de espaço-tempo de concepção 

burocratizada, com suas formas e estruturas estabilizadas, fica impossível que novos 

„espaçostempos‟ atuem para produzir conhecimento e cultura.  Desse modo, as arquiteturas 

pedagógicas funcionam como dispositivos que estruturam novos “espaçostempos”, buscando 

conciliar/adequar, ou seja, “usar espaço-tempo já disciplinado pela escola, mas ampliá-lo, 

reconfigurá-lo” (OLIVEIRA et al., 2011, p. 54) às novas possibilidades abertas.  

A Arquitetura de Projetos de Aprendizagem tem como princípio as resoluções de 

problemas reais, pois é a partir de uma situação da vida real que os questionamentos são 

levantados, impulsionados pela curiosidade e desejo dos alunos na busca de respostas. Como 

exemplo, abordaremos, no Quadro 03 a seguir, a descrição de como as arquiteturas de 
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Arquitetura de Projetos de Aprendizagem 

 
A sistematização desta arquitetura compreende o lançamento de problemas e formulações a partir de 

suas Certezas Provisórias e Dúvidas Temporárias. Em termos de metodologia, o primeiro passo é 

selecionar uma curiosidade, que para fins didáticos, denomina-se de Questão de Investigação. A 

seguir é feito um inventário dos conhecimentos (sistemas nocionais, ou conceituais dos aprendizes) 
sobre a questão. Esse conhecimento pode ser classificado em dúvidas e certezas. As certezas para as 

quais não se conheça os fundamentos que a sustentem são denominadas de provisórias. As dúvidas 

são sempre temporárias. O processo de investigação consiste no esclarecimento das dúvidas e na 
validação das certezas.  Partir de uma sistematização do conhecimento já construído por um sujeito 

ou grupo bem como das dúvidas relativas ao problema em foco, facilita o desenvolvimento de um 

trabalho originado nos sistemas de significação dos sujeitos ou grupos e em suas necessidades 
cognitivas de responder a determinados desafios. Desta forma, a busca e seleção de informações, a 

escolha dos procedimentos de testagem, a proposição de alternativas de solução e a organização e 

comunicação dos resultados passam a ter a relevância necessária para a construção de 

conhecimentos. Da construção de um projeto de aprendizagem, de sua validação e da socialização 
dos conhecimentos produzidos, participam vários atores. Suporte telemático: Para desenvolver seu 

projeto o estudante (ou o grupo) necessita publicar seus progressos, isto pode ser feito através da 

criação de um site do projeto na internet. A publicação do Site tem várias contribuições para o 
próprio processo. O estudante torna-se produtor de conhecimento, abrem-se possibilidades dele se 

integrar a uma rede de autores, ao invés de um mero consumidor. Para tanto, há ambientes de autoria 

específicos, concebidos para fornecer suporte ao trabalho cooperativo à distância. Os professores 
acompanham o trabalho de seus alunos, analisam seus progressos e fornecem-lhes feedback que 

facilite a correção de rumos ou a superação de dificuldades. Os estudantes são instigados a discutir e 

a tomar decisão sobre o andamento do projeto; essas discussões serão ora síncronas ora assíncronas. 

Os ganhos com os projetos de aprendizagem é exponenciado pela contribuição dos demais estudantes 
e outros interessados. Assim, o ambiente de autoria deve prover facilidades para que os construtores 

de projetos disponibilizem ferramentas de interação que ampliem suas redes de colaboração. Para a 

coleta de dados e informações, os estudantes necessitam de ferramentas especificas, tais como sites 
de busca e sistemas de questionários. As máquinas de busca usuais são muito abertas, tratam da 

internet como um todo, mas são pontos de partida para a construção de ambientes mais sintonizados 

com a prática de Projetos de Aprendizagem. Um sistema de coleta de dados deve prever a autoria, 

publicação, coleta e análise de dados. 
 

 

 
 

Projetos de Aprendizagem se desenvolvem, partindo da curiosidade e questionamentos dos 

próprios os alunos. Vejamos como acontece: 

 
Quadro 03: Arquiteturas pedagógicas para educação à distância: concepções e suporte telemático. 

Fonte: Carvalho et al. (2005, p.35-37).  

Para uma melhor compreensão, na figura 06 abaixo, Carvalho et. al (2005) ilustram 

como essas arquiteturas se desenvolvem e fortalecem em ambientes de aprendizagem 

conforme descrita no Quadro 03. 
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Figura 07: Rede de cooperação que dá sustentação ao desenvolvimento de projetos de aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (MONTEIRO, 2006 apud CARVALHO et al. 2005, p.36). 

 

Podemos observar que a arquitetura pedagógica de Projetos de Aprendizagem em 

sintonia com as tecnologias digitais em rede potencializa as operações artesanais dos 

professores e também de seus alunos, tornando-os produtores de conhecimento e de cultura 

(PRETTO, 2015).  Nesse sentido, as arquiteturas, para os docentes, funcionam como 

dispositivos estruturantes das re-leituras de abordagens pedagógicas em meio digital, criando 

„espaçostempos‟ que se busquem traduzir  

 

[...] propostas pedagógicas concebidas para a mediação de aprendizagem, 

caracterizadas por deslocamento das concepções hierárquicas e disciplinares 

de ensino, na direção de uma concepção do conhecimento interdisciplinar e do 
modelo de formação de professores como rede de relações. (CARVALHO et. 

al., 2005, p.359-360). 

 

As arquiteturas pedagógicas, nessa direção interdisciplinar do conhecimento e de 

aprendizagem em rede, buscam reestruturar a relação sociopedagógica do currículo 
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(MACEDO & MACEDO, 2012), reconfigurando o espaçotempo de práticas curriculares que 

se apresentam descontextualizado da vida do aluno, possibilitando a construção de novas 

relações sociocognitivas e novas formas de trabalho que deem espaços a flexibilização do 

currículo e a experiência de aprendizagem que privilegie a autoria, a criatividade e autonomia.   

Com base nessa proposta de reconfiguração curricular, Grassi (2010) criou uma matriz 

conceitual de arquiteturas pedagógicas (Figura nº 07) na perspectiva de Carvalho et. al.(2005) 

para analisar e explicar os impactos da Web 2.0 sobre as práticas das alunas-professoras do 

curso de Pedagogia a Distância da Universidade Federal do Rio Grande do Sul /PEAD, 

buscando também articular com uma segunda concepção diferenciada de matriz (Figura nº 08) 

proposta por Behar et. al(2009)  cujo foco está  voltado para as arquiteturas pedagógicas que 

estruturam a plataforma EAD em seus aspectos „organizacionais‟, „instrucionais‟, 

„metodológicos‟ e „tecnológicos‟ enquanto proposta de planejamento em torno da matriz 

curricular do curso.  Na perspectiva de Carvalho et. al.(2005) tem-se, nessa plataforma 

virtual, o contexto pedagógico como ato epistemológico expresso em ações e conteúdos que 

permitem as alunas-professoras desenvolverem arquiteturas pedagógicas que protagonizem 

suas práticas curriculares em sala de aula.  

No diálogo estabelecido entre as matrizes, Grassi (2010), procurou agregar os 

elementos fundamentais pertinentes as referidas perspectivas teóricas para se pensar uma 

arquitetura pedagógica voltada para EAD que se expresse em trabalho artesanal tecida a partir 

das vivências de experiência da alunas-professoras.  As matrizes conceituais de arquiteturas 

pedagógicas estão representadas da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquiteturas Pedagógicas nas docências das alunas-professoras, Grassi (2010, p.35) 

 

Observamos que na matriz proposta por Grassi (Figura nº 07) tem-se a Web 2.0 – na 

 

Figura 08: Matriz de 

Arquitetura Pedagógica 

proposta por Grassi 

 

Figura 09: Matriz de 
Arquitetura Pedagógica na 

perspectiva de Behar, 

Bernardi e Silva (2009) 
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intersecção dos elementos fundamentais das arquiteturas pedagógicas („concepção 

pedagógica‟, „sistematização metodológica‟, „apoio telemático‟) – como processo estruturante 

dos usos que as alunas-professoras fazem das tecnologias na EAD e, ao mesmo tempo, 

buscam articular essas experiências nas práticas pedagógicas.  Essa abordagem conceitual das 

arquiteturas pedagógicas, que vai de encontro com concepção tecnicista de uso das 

tecnologias, propõe a participação das alunas-professoras no processo de ensinar e aprender 

na cultura digital.    

Em nossa pesquisa, propomos uma reconfiguração mais contemporânea de matriz 

conceitual, compreendendo as arquiteturas pedagógicas como construção de sentidos na 

perspectiva da pedagogia dos multiletramentos, marcada pela diversidade cultural dos 

processos ensino-aprendizagem e pelos diferentes modos de significar a linguagem – agora 

mais presentes com o uso de dispositivos móveis que permitem a comunicação ubíqua, essa 

caracterizada pela convivência “inextricável entre os espaços físico e o ciberespaço 

possibilitadas pelas mídias móveis” (SANTAELLA, 2009, p.99 apud SANTOS, 2013, p. 44), 

garantindo a prática de mais leitura e mais escrita em meio digital com possibilidades de 

produção e compartilhamento de conhecimentos e de cultura. 

Nessa nova perspectiva da mobilidade comunicacional, propomos uma matriz de 

arquiteturas pedagógicas que tem como processo estruturante as práticas multiletradas do 

professor que, em comunidade de formAção, participa, discute, cria estratégias, reelabora 

atividades e propõe desafios mediados pelas tecnologias digitais. Nossa matriz está assim 

representada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Acervo da pesquisa 

 

A nossa matriz é composta por elementos estruturantes que estruturam, analisam e 

exploram as possibilidades abertas e criativas das tecnologias digitais integradas às práticas 

curriculares.  Essas arquiteturas se desenvolvem na comunidade de formAção do professor, 

um espaço pedagógico de encontros e retomadas – ora para e discute entre si, ora volta e 

observa outros caminhos que lhes são próximos, convive com trajetórias passadas e reconstrói 

novas.  Não teremos a interseção que converge para um único centro, que privilegia a 

dimensão instrumental das tecnologias, mas a confluência desses espaços 

(escola/ciberespaço), ampliando o repertório dos professores no uso das linguagens digitais. A 

escola não mais acessa a internet para obter informação, adentra no ciberespaço para 

significar as redes de relações e produzir conhecimento (SILVA, 2006).  

 Conforme essa representação, compreendemos a pedagogia dos multiletramentos 

como espaço de leitura e escrita hipertextual que possibilita agência do processo de 

Figura 10: Nossa proposta da Matriz de Arquitetura Pedagógica redimensionada 
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modificação individual e coletiva das estruturas curriculares estabilizadas (ARCHER, 2015). 

Segundo Bazerman (2006, p. 11-12), “a escrita fornece-nos meios pelos quais alcançamos 

outros através do tempo e do espaço, para compartilhar nossos pensamentos, para interagir, 

para influenciar e cooperar”. A leitura e a escrita hipertextual estabelece uma rede de relações 

exercendo sua função comunicativa para “tornar real e forte a nossa presença no mundo social 

em que asseveramos nossas necessidades e nosso valor” (BAZERMAN, 2006, p.13), 

garantindo, desse modo, maiores possibilidades de agência dos processos de 

ensinoaprendizagem
20

 em meio digital. 

Para Lemos (2010), a cibercultura é considerada como a cultura da leitura e da escrita 

ampliada, diferentemente da cultura dos meios de massa pré-digital que se restringe apenas a 

ler: “ler o jornal, assistir a TV, ouvir o rádio, ouvir professor”
21

. Segundo o autor, a 

cibercultura, além de ampliar a leitura através da busca hipertextual da informação de 

qualquer lugar no mundo, torna o leitor também produtor de conteúdos – não apenas lendo, 

mas escrevendo e compartilhando. 

É nesse sentido que Lemos e Lévy (2010, p. 45) propõem três princípios 

característicos da cibercultura para se pensar a educação: 

 

[...] liberação da emissão, conexão generalizada e reconfiguração social, 
cultural, econômica e política. Estes princípios vão nortear os processos de 

“evolução cultural” contemporâneos.  Sob o prisma de uma fenomenologia 

do social, esse tripé (emissão, conexão, reconfiguração) tem como corolário 
a mudança social na vivência do espaço e do tempo.  

 

No primeiro princípio – a liberação do pólo da emissão –, segundo Lemos (2010), 

quem escreve passa a ser um crítico do que lê e produz – antes era apenas um leitor crítico da 

cultura de massa. Na liberação do pólo da emissão não precisa de autorização para produzir o 

conteúdo para ser publicado em blog, podcast, Twitter ou em outros softwares livres. No 

segundo princípio – a conexão generalizada da emissão –, não basta ler e escrever, tem que 

compartilhar as opiniões e os comentários (“poder falar e poder se juntar e nos agregar 

àqueles que pensam como nós e isso tem uma potência política, social, econômica 

gigantesca!”)
22

. No terceiro princípio – a reconfiguração generalizada da cultura –, os 

antigos modelos comunicacionais de massa (a imprensa, o rádio e a televisão) não são 

                                                
20

 A junção dos termos “ensinoaprendizagem” segue a mesma orientação dada por Nilda Alves (2004). 

Disponível em:<http://www.scielo.br/pdf/es/v25n86/v25n86a03.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2013. 
21 Trecho da fala de André Lemos em vídeo do Youtube no debate: O que é Cibercultura? In: “Educar na Cultura 

Digital”. Bienal de São Paulo, 2010. EducaRede Brasil. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=hCFXsKeIs0w>. 
22 Id.,Ibid. 
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descartados, mas reconfigurados, o que torna o ambiente comunicacional mais rico na 

coexistência de dois sistemas: um, o pré-digital, que controla a emissão de uma massa de 

leitores; outro, o pós-digital, a conversação aberta de todos para todos.  

A liberação do pólo da emissão, motivada pelas tecnologias digitais da informação e 

da comunicação, permite modos de significação textual cada vez mais multimodais: além do 

escrito, o oral, o visual, o áudio, o gestual (COPE; KALANTZIS, 2009).  Esses modos de ler 

e escrever o mundo e a nossa história, segundo esses autores, têm como projeto educacional a 

pedagogia dos multiletramentos, cujo desafio é conceber todas as formas textuais como 

processo de transformação e de reflexão na forma de ensinar e aprender. 

Com base nessa perspectiva, o Grupo de Nova Londres (GNL), formado por 

pesquisadores em letramentos, dentre eles os autores Cope e Kalantzis (2009), questiona a 

pedagogia centrada na educação da homogeneização, do currículo hierarquizado e disciplinar, 

propondo em seu lugar uma pedagogia dos multiletramentos para que seja reconhecido o 

papel da agência no processo de construção de significados potencializado pela cultura digital. 

Uma pedagogia dos multiletramentos que tem como concepção a aprendizagem por design,  

cujo foco está na ação e não na cognição – “não é o que nós sabemos, mas as coisas que 

fazemos para saber” (COPE; KALANTZIS, 2015,p. 01, tradução nossa)
23

.  

 

[...] uma pedagogia dos multiletramentos requer que o enorme papel da 
agência no processo de tomada de significação seja reconhecido e que esse o 

reconhecimento busque criar um ambiente mais produtivo, relevante e 

inovador, criativo e até mesmo, talvez, uma pedagogia emancipatória. 

(COPE; KALANTZIS, 2009, p.175, tradução nossa)
24

. 

 

Dessa forma, é possível compreender as arquiteturas pedagógicas como dispositivos 

estruturantes possibilitados pela pedagogia dos multiletramentos, uma vez que essa 

abordagem tem como estrutura a aprendizagem por design.  Segundo Cope e Kalantzis 

(2009), o termo design, no sentido de construção, é entendido como algo que se faz no 

processo de representação do significado para si mesmo (ler, ouvir, ver) e para o mundo 

                                                
23Its focus ison action rather than cognition – not what we know, but the things we do to know. 
24[...] In the old literacy, learners were passive recipients or at best, agents of reproduction of received, 

sanctioned and authoritative representational forms. The logic of literacy pedagogy was one that made it an 

instrument of social design that buttressed a regime of apparent stabilityand uniformity. In contrast, a 

pedagogy of multiliteracies requires that the enormous role of agency in the meaning-making process be 

recognized, and in that recognition, it seeks to create a more productive, relevant, innovative, creative and 

even perhaps emancipatory, pedagogy. Literacy teaching is not about skills and competence; it is aimed at 

creating a kind of person, an active designer of meaning, with a sensibility open to differences, change and 

innovation. The logic of multiliteracies is one that recognizes that meaning making is na active, transformative 

process, and a pedagogy based on that recognition is more likely to open up viable life courses for a world of 

change and diversity. 
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(escrever, falar, fotografar).  Design de construção de sentido para as arquiteturas pedagógicas 

é definido como o processo estruturante das práticas multiletradas do professor, permitindo 

formas de aprendizagem situada (LAVE; WENGER, 1991). 

Formas de aprendizagem situada, segundo Oliveira (2010a), fundamentam-se na teoria 

da atividade postulada por Vigostky e ampliada por Leontiev, ao considerar a atividade 

humana como uma prática social cujo aprendizado se realiza através da ação e interação de 

uma rede de elementos contextuais interdependente, recursiva e cíclica constituído pelas 

seguintes categorias: 

„sujeito‟ refere-se à pessoa ou ao grupo de pessoas envolvidas em atividade. 

[...] O „objeto‟ é o alvo da atividade; o eixo para qual são direcionadas as 

necessidades e as ações dos sujeitos [...] A „comunidade‟ corresponde a um 
grupo de pessoas com diferentes percepções do mundo, o qual compartilha o 

objeto da atividade, juntamente com o sujeito. Os „artefatos culturais‟, são os 

meios (escrita, sinais, símbolos, máquinas, métodos, recursos etc.) pelos quais 
o objeto da atividade é transformado em resultado. As „regras‟ são normas, os 

padrões, as estratégias, os valores e as crenças usados no desenvolvimento da 

atividade. A „divisão do trabalho‟ compreende o modo como a comunidade é 
organizada e as tarefas são distribuídas entre os sujeitos (p.47).  

 

 

Nesse sentido, o processo ensino-aprendizagem que tem como objetivo transformar a 

informação em conhecimento pode ser considerado como atividade humana tecida nessa rede 

de elementos contextuais.  A informação, como alvo, vai sendo desvelada nesse contexto que 

gera discussão, debate, argumentos, experiências e novos significados. Isso implica dizer que 

a informação para ser transformada em conhecimento, no contexto pedagógico, depende dessa 

rede de interação que estabelece diferentes modos de significar a cultura dentro e fora da 

escola. 

As formas de aprendizagem situada constituída na rede de elementos contextuais, 

como propõe Oliveira (2010a), aproxima-se da ideia de mediação híbrida entre humanos e 

não humanos fundamentado por Lautor (2012) que defende a atividade humana como ação 

cultural mediada por redes de pessoas e artefatos cada um desempenhando papéis específicos 

dentro dessa rede de relações.  Para Levy (1998) a atividade humana é centrada na mediação 

relacional e simbólica, pois resulta da interação de pessoas em comunidade de práticas cujas 

ações nela compartilhadas são dependentes de técnicas, linguagem e cultura.  

Nessa perspectiva, defendemos as arquiteturas pedagógicas como dispositivos que 

potencializam os espaçostempos não-lineares construídos na relação estrutura e agência 

(ARCHER, 2011). Essa relação se constitui de sujeitos, objeto, artefatos culturais e divisão do 

trabalho (OLIVEIRA, 2010a), possibilitando trajetórias de coparticipação e de autoria 
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(WENGER, 1998) na qual se busca compreender o papel do professor como agente de 

letramento.  Segundo Kleiman (2007) agente de letramento é definido como 

 

 

[...] um mobilizador dos sistemas de conhecimento pertinentes, dos recursos, 

das capacidades dos membros da comunidade [...] um promotor das 

capacidades e recursos de seus alunos e suas redes comunicativas para que 
participem das práticas sociais de letramento, as práticas de uso da escrita 

situadas, das diversas situações. (KLEIMAN, 2007, p. 82-83). 

 

Ainda nessa linha conceitual, Silva (2006, p. 48) atribui ao professor o papel de 

“agente provocador de situações, arquiteto de percursos, mobilizador da inteligência 

coletiva”. Para Cope e Kalantzis (2009), os professores são considerados como designers da 

pedagogia e construtores de conteúdos de aprendizagem que buscam investigar não o que 

aluno sabe, mas como faz para saber.  Isso implica dizer, também, que o contexto cognitivo no 

qual o professor e aluno participam é situado, adotando, segundo Oliveira (2010a), 

 

[...] uma cultura de aprendizagem diferente, alternativa, identificando-se 

como um „mediador agentivo‟ de natureza coletiva que opera em uma via de 
mão dupla, e não como um „mediador mental‟ voltado para um 

desenvolvimento individual ou para uma articulação social limitada porque 

circunscrita na relação „um a um‟, e de forma unilateral (de quem sabe para 
quem não sabe). (OLIVEIRA, 2010a, p. 51).  

 

Na mediação agentiva, as relações de aprendizagem sugerem deslocamentos do pólo 

de comunicação unilateral emissor/receptor para o pólo de comunicação bilateral do processo 

ensino-aprendizagem que, para Levy (1998), consiste na relação de aprendizagem recíproca,  

na ideia de que o outro sabe as coisas que não sabermos, mas estando ambos presentes, o 

outro também se enriquece dos nossos próprios saberes. A aprendizagem recíproca também 

conhecida como aprendizagem colaborativa, que é construída coletivamente na interação, 

muda a relação uniforme de comunicação entre professor e aluno. Os professores juntamente 

com seus alunos engajam-se em seus projetos na busca de uma resolução de um problema, na 

criação e produção de novos saberes que façam sentidos e que os façam viver esses 

conhecimentos. 

Contudo, a mediação agentiva, fruto da aprendizagem recíproca, não se realiza em 

espaços-tempos de comunicação unilateral. A mediação, nesse contexto, tende a direcionar as 

atividades pedagógicas ao domínio da racionalidade técnica na qual determina o que fazer e 

como fazer para aprender. Nesse sentido, o conhecimento é dado como previsível, 
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estabilizado e pronto para ser consumido com o auxílio das tecnologias sem que haja 

possibilidade de questionamentos por parte dos alunos. 

Nesse sentido, para conciliar espaçostempos lineares e não lineares no cotidiano 

escolar, não se pode prescindir da relação estrutura e agência que, para Archer (2011), se 

traduzem na relação entre hábito – como estrutura já ali presente, rotineira, sedimentada – e 

reflexividade – o pensar reflexivo sobre as circunstâncias que envolvem os agentes 

(individuais ou coletivos).  A autora, para explicar a dinâmica das formações sociais entre 

hábito e reflexividade, desenvolve uma metodologia para observar o resultado das ações 

sociais do entrelaçamento entre estrutura, cultura e agência como amplamente reprodutivo ou 

largamente transformativos, definido como ciclos morfogênese e morfostase.  Essa dinâmica 

metodológica segue as seguintes proposições: 

 

Morfogênese refere-se “àqueles processos que tendem a elaborar ou 

modificar a forma, estrutura ou estado de um dado sistema” (Buckley, 

1967:58), ao passo que a morfostase refere-se a processos no interior de um 
sistema complexo que tendem a preservá-lo sem mudanças [...] (ARCHER, 

2011, p. 160). 

 

 

Com base nessas proposições, compreendemos que as arquiteturas pedagógicas 

funcionam como processo morfogenético das relações curriculares estabilizadas que tratam a 

produção do conhecimento como estruturas neutras e universais, excluindo dessa forma as 

possibilidades abertas e autoras dos professores e alunos em contexto sociopedagógico.   

Na comunidade de formAção, caracterizada como espaçostempos não-linear, a 

informação surge para ser questionada, comparada, analisada e mediada por uma rede 

composta de pessoas e tecnologias digitais, atribuindo novos significados e novas relações, ou 

seja, o professor escolhe a sua forma de mediar o uso das tecnologias digitais para produzir 

conhecimento.  Na sala de aula, o professor como mediador agentivo busca, no diálogo com 

sua turma, abrir espaços de discussão, de perguntas e questionamentos sobre o que sabem do 

assunto com o propósito de desequilibrar as concepções ingênuas presentes no cotidiano do 

aluno que define o mundo e as coisas a partir de suas experiências pessoais, indo de encontro 

com as concepções mais elaboradas do conhecimento. Se não houver essa ruptura nas formas 

de perceber o mundo com olhos do senso comum, as informações, certamente, permanecerão 

como conhecimento advindo de uma experiência pessoal desprovida de senso crítico. 

É sob essa ótica teórica e metodológica que esta pesquisa se sustenta, utilizando as 

arquiteturas pedagógicas como dispositivos de formAção para desenvolver práticas 
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multiletradas do professor como processo de mediação agentiva (OLIVEIRA, 2010a). Para 

essa finalidade, desenvolvemos duas arquiteturas: (1) arquitetura de atividades planejadas, e 

(2) arquitetura de atividades estratégicas em torno dos usos digitais nas práticas curriculares.  

Partindo desse entendimento estrutural em torno do conceito de arquiteturas, 

propomos refletir na próxima sessão as práticas multiletradas de professores que se reúnem 

em comunidades de formAção para discutir, aprender juntos e compartilhar saberes e práticas.  

 

4.  FormAção de professores – uma Comunidade de Práticas Multiletradas 

 

A razão pela qual optamos pensar as arquiteturas pedagógicas como dispositivos de 

formAção está relacionada à formação docente de práticas multiletradas desenvolvidas no 

planejamento de atividades de sala de aula, utilizando o laptop.  Na perspectiva de Paulo 

Freire (2003), formação é a relação de “quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é 

formado forma-se e forma ao ser formado” (p.23).  

Esse processo de formação, no entanto, depende da rede de elementos contextuais 

(sujeitos, objeto, comunidade, artefatos culturais, regras e divisão do trabalho) que se constitui 

em práticas situadas (OLIVEIRA, 2011). Práticas situadas, para os autores Carvalho, Nevado 

e Menezes (2007), se traduzem como trabalho artesanal construído na vivência de 

experiências do sujeito nas ações, interações e metarreflexões sobre fatos, acontecimentos e 

meio ambiente. Para Josso (2009), vivência é entendida como “um saber-fazer no campo de 

atuação consigo mesmo, com os outros, em situações específicas, com objetos ou máquinas” 

(JOSSO, 2009, p. 136-137). Na medida em que vivenciamos uma situação específica, 

buscando realizar alguma tarefa ou resolver um problema de nosso interesse, estamos 

produzindo experiências. Vivência de experiências realizada no trabalho artesanal significa  

 

[...] que temos de fazer um trabalho de reflexões sobre o que foi vivenciado e 

nomear o que foi aprendido. Todas as experiências são vivências, mas nem 

todas as vivências tornam-se experiências. É por isso que o desafio das 

situações educativas se encontra na imaginação de formas de aprendizagem 
que vão surpreendendo o aprendizado. Estas formas oferecem uma 

oportunidade de transformar a vivência proposta em experiência analisada, 

no decorrer da situação educativa. (JOSSO, 2009, p. 137). 

 

Arquiteturas pedagógicas são essas formas estruturais que dependem da vivência de 

experiência do professor para surpreender o aprendizado.  Nesta pesquisa a experiência é 

construída na formAção de práticas multiletradas mediadas por tecnologias digitais. O sentido 
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do termo „formAção‟ agrega dois conceitos imbricados mutuamente (Forma + Ação) – como 

fazendo parte de uma relação social de aprendizagem:  

 

Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e foi aprendendo socialmente 

que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível 

ensinar. Foi assim, socialmente aprendendo, que ao longo dos tempos 
mulheres e homens perceberam que era possível – depois, preciso – trabalhar 

maneiras, caminhos, métodos de ensinar. (FREIRE, 2003, p. 23). 

 

Nesses termos, entende-se Forma por „reflexões sobre o que foi vivenciado‟ e Ação 

por „nomear o que foi aprendido‟ (JOSSO, 2009, p. 137), transformando essas vivências de 

docência em processos de experiência de aprender socialmente em comunidades de 

formAção. Segundo Lave e Wenger (1991), aprende-se socialmente nas experiências de 

participação em comunidades de prática por ser o lugar onde “se aprende participando e 

refletindo com os outros” (OLIVEIRA, 2010, p. 51).  Comunidades de prática, na perspectiva 

conceitual de Wenger (2015, p.01, tradução nossa), “são grupos de pessoas que compartilham 

uma preocupação ou uma paixão por algo que eles aprendem como fazer melhor”
25

. Esses 

grupos aprendem nas interações, nas trocas de ideias com outras pessoas que comungam dos 

mesmos interesses, privilegiando, assim, uma aprendizagem social de prática compartilhada 

entre experiência e competência. 

Segundo Wenger (1998), o compromisso mútuo de prática compartilhada se dá na 

interação entre experiência e competência – dois processos que não ocorrem de forma isolada, 

estão entrelaçados pelo o movimento tenso de negociação e renegociação do significado. 

Experiência sem competência fica confinada a uma vivência e competência sem experiência 

se reduz a uma função meramente técnica e, por consequência, retarda a aprendizagem e torna 

a prática obsoleta.  

A vivência, segundo Josso (2009), é o saber-fazer em interação com os artefatos 

socioculturais. Na medida em que fazemos uma reflexão dessas vivências para resolver um 

conflito ou contribuir na elaboração de novas teorias, nós produzimos experiências.  As 

reflexões das experiências, segundo Wenger (1998), ocorrem na participação social dos 

membros de uma comunidade de prática, que têm como competências critérios que permitam 

cada membro se reconhecer como protagonista de suas ações empreendidas na participação 

com outros, utilizando repertório de recursos acumulados pela comunidade nessa trajetória 

                                                
25Communities of practice are groups of people who share a concern or a passion for something they do and 

learn how to do it better as they interact regularly. Disponível em:<http://wenger-trayner.com/introduction-

to-communities-of-practice/>. Acesso em: 14 out. 2013. 

http://wenger-trayner.com/introduction-to-communities-of-practice/
http://wenger-trayner.com/introduction-to-communities-of-practice/
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social de aprendizagem para dá sentido a novos significados.   

Wenger (2015) observa ainda que nem todas as comunidades podem ser definidas 

como comunidades de prática, pois o que diferencia uma da outra é o foco no aprender juntos, 

algo que os desafia e lhes dá motivação a continuar empreendendo na busca pelo 

aprimoramento de suas práticas, mas tais práticas compartilhadas, segundo o autor, somente 

poderão ser reconhecidas como comunidades de prática quando constituídas de domínio, que 

tem a ver com os questionamentos que surgem para se resolver um problema de interesse de 

todos; de comunidade, que faz com que as pessoas se reúnam, discutam em grupo seus 

anseios, realizem atividades conjuntas, ajudem-se uns aos outros, compartilhem informações, 

construindo relacionamentos que lhes permitam aprender uns com os outros; e de prática, que 

tem como perfil a cultura da participação e a construção de uma identidade que torna seus 

membros mais fortalecidos de suas tomadas de decisão, com base no desenvolvimento de suas 

competências no decorrer das interações e do compromisso ético e político que o aprender 

juntos favorece. 

Neste estudo, Wenger (1998) observa que as comunidades genuinamente de prática 

são mais presentes na informalidade do que em atividades formais. Buscam, a partir de uma 

necessidade local, interagir com outras pessoas espontaneamente para resolver um problema, 

ampliar seu conhecimento de mundo e melhorar sua prática. No âmbito das práticas 

pedagógicas, em ambiente formal, propomos o termo „comunidade de formAção‟ como 

estando relacionado ao de comunidades de prática, constituindo-se como trajetória de 

aprendizagem que conecta as histórias desses professores (suas vivências) com as histórias da 

comunidade, suas experiências de participação, tornando-se um constante processo de 

negociação e renegociação dos significados.  

A comunidade de formAção de professores de práticas multiletradas é compreendida 

como espaço de aprendizagem coparticipativa dos diferentes modos de significar a 

linguagem: para si, lendo, ouvindo e vendo (problematizando); e para o mundo, escrevendo, 

falando, fotografando (atualizando), tecendo ideias uns com outros, compartilhando 

experiências, aprendendo e desenvolvendo arquiteturas pedagógicas possibilitadas pelas 

tecnologias móveis. 

Um dos maiores desafios da escola, cujas práticas ainda limitam-se às formas de 

linguagem escrita, tem sido a presença dos diversos modos de significação da linguagem 

potencializados pelas interfaces multimodais da internet.  Segundo Johnson, 

 

A interface atua como uma espécie de tradutor, mediando entre as duas 
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partes, tornando uma sensível para a outra. Em outras palavras, a relação 

governada pela interface atua como é uma relação semântica, caracterizado 

por significado e expressão, não por força física. Os computadores digitais 
são “máquinas literárias”, (...) trabalham com sinais e símbolos. (JOHNSON, 

2001, p. 16 apud SANTOS, 2002, p. 115). 

 

Com base nessa realidade, Cope e Kalantzis (2009b), ao tratarem dos aspectos 

multimodais mediados pelas tecnologias digitais em rede, partem das reflexões iniciais sobre 

a linguagem oral e escrita como modos de significação fundamentais. Deles derivam outras 

formas de representação -e assim analisam diferentes modos de representação da leitura e da 

escrita, apresentando as implicações que suas funções exercem na vida pessoal e social do 

sujeito no processo de virtualização/atualização.  

Podemos ver na tabela 05 alguns exemplos de escritas multiletradas e seus modos de 

significar, analisados por Cope e Kalantzis (2009b, p.362): 

 

Linguagem escrita: Escrita – a representação do significado para outro. 

 

Leitura – a representação do significado para si mesmo. 

Linguagem oral: Discurso ao vivo ou gravado - a representação do significado 
para outro. 

 

Ouvir um discurso - a representação do significado para si 

mesmo. 
 

 

Representação visual: Imagem em movimento, escultura, artesanato - a representação 
do significado para outro. 

 

Visão, cena, perspectiva - a representação do significado para si 

mesmo. 

Representação de áudio: Música, sons ambientais, barulhos, alertas - a representação do 

significado para outro. 

 
Ouvir - a representação do significado para si mesmo. 

 

 

 

Decerto que esses diferentes modos de significar a linguagem tiveram maior 

visibilidade e amplitude a partir da expansão da internet que, indubitavelmente, provocou 

muitas mudanças na vida, no agir e no pensar das pessoas, principalmente com a versão Web 

2.0, representada pela fase da sobreposição de textos escritos, ícones, imagem, vídeo e áudio 

em contexto digital, servindo de interface não somente para as pessoas manipularem as 

informações que lhes chegam de forma instantânea, mas também para compartilhar como 

Fonte: Cope & Kalantzis (2009b, p.362) 

Tabela 06 - Modos de significação da linguagem 
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leitor e autor de textos verbais e não verbais em uma comunidade que juntos reescrevem, 

comentam e remixam em tempo real suas ideias e suas histórias.  

Os diferentes modos de produzir significados por meio da leitura e da escrita são 

ampliados pela cibercultura, favorecendo maiores possibilidades de agência. A Web 2.0 

proporcionou a prática de mais leituras e mais escritas por meio da qual as pessoas vão 

atribuindo significado ao seu modo de pensar, ser e agir, com suas técnicas, práticas, valores e 

crenças. No ensino tradicional, os modos de significação limitam-se às formalidades 

monomodal da linguagem escrita, como se esta fosse um sistema em si mesmo, isolado das 

outras formas (COPE; KALANTZIS, 2009). No entanto, essa realidade estreitada – segundo 

esses autores – não consegue mais dar conta da complexidade multimodal dos novos meios de 

comunicação que estão adentrando no contexto escolar. É papel da pedagogia dos 

multiletramentos trazer para a educação essa possibilidade de produzir mais leituras e escritas 

e reconfigurar o currículo escolar a uma gama de modalidades possíveis.  

Com isso, concebemos a ampliação dos espaços da leitura e da escrita como  práticas 

multiletradas possibilitadas pelo  uso de arquiteturas pedagógicas que com suas estratégias e 

alternativas buscam alargar os horizontes de aprendizagem do seu aluno, evitando dessa 

maneira o uso exclusivo da linguagem escrita e práticas tradicionais de ensino.  

 

5.  Práticas curriculares abertas e tecnologias digitais 

 

A escola vive hoje momentos paradoxais da aprendizagem: “cada vez se aprende mais 

e cada vez se fracassa mais na tentativa de aprender” conforme afirma (POZO, 2007 p. 34).  

Ao mesmo tempo que se busca, de uma maneira inovadora, disponibilizar o uso de artefatos 

digitais como  computador, celular, lousa digital, games e internet – componentes que se 

traduzem como extensão cognitiva e social da cultura digital, não é possível encontrar na 

escola possibilidades de aprendizagem aberta num contexto de práticas curriculares de 

concepções, projetos e metodologias que têm na base princípios da ciência moderna, dentre os 

quais se destaca uma concepção de conhecimento predominantemente cumulativo 

(MOREIRA; OSTERMANN, 1993), seguindo níveis de complexidade – do mais simples ao 

mais complexo.  Nessa lógica reducionista, o conhecimento é adquirido por meio de 

atividades que instruem o aluno a responder objetivamente questões que se restringem à 

dinâmica da repetição e da memorização.  O todo é descontextualizado na medida em que o 

conhecimento fica fragmentado e, portanto, impede apreender “o que está tecido junto” 

(MORIN, 1999, p. 45). 
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Evidentemente os níveis de complexidade têm por base o grau de desenvolvimento 

cognitivo de cada sujeito diante de situações problematizadoras, no entanto, proporcionar 

situações de aprendizagem de fácil compreensão não significa simplificar os conteúdos, mas 

adequá-los aos sistemas naturais do pensamento (MENEZES et al., 2006, p. 03), tal como 

salienta Vygostky (2003), quando afirma que o processo de conhecimento, em níveis lógicos 

de complexidade, acontece num espaço de aprendizagem denominado de zona de 

desenvolvimento proximal – que é a distância entre o nível de desenvolvimento atual, o que a 

criança sabe e consegue resolver sem ajuda, e o nível de desenvolvimento potencial, o que 

ainda não sabe e que precisa da orientação de um adulto para saber como resolver o problema. 

Vale observar que a tentativa de simplificar a complexidade em formas de 

conhecimentos compartimentalizados e fragmentados exclui a possibilidade inter e 

transdisciplinar de “expandir horizontes de saber e desenvolver, nos sujeitos de aprendizagem, 

as capacidades de análise e crítica” (OLIVEIRA, 2011, p. 44).  Opondo-se a essa concepção 

de conhecimento parcelado, Edgar Morin (2000), em sua teoria da complexidade, propõe 

reformar o pensamento por meio da transdisciplinaridade, interligando as áreas do 

conhecimento ao invés de separá-las de forma simplificada:  

 

O dilema dos especialistas é que, se eles próprios não podem ter uma ideia 
geral sobre suas especialidades, proíbem-se a si mesmos ter ideias gerais 

sobre outros assuntos. No entanto, eles têm ideias gerais! [...]Hoje em dia, na 

conjunção dos saberes fragmentados e das ideias gerais, vazias, o direito a 
reflexão é colocado em causa e até mesmo condenado. (MORIN, 2000, p. 

30). 

 

Ideias gerais e vazias, aquelas que não se permitem refletir, são práticas habituais de 

uma arquitetura de aprendizagem estilo ensino-padrão, concebida como o “lugar de instrução, 

aula, prova, repasse” (DEMO, 2016, p. 01), que conforma a constituição do arranjo 

tradicional do espaço da sala de aula – as carteiras enfileiradas, no centro a mesa do professor, 

o livro didático em suas mãos (BARRETO, 2002) –, tendo como estratégia garantir  a ordem 

social: crianças disciplinadas e obedientes (SACRISTÁN, 2008). Seu tempo é preenchido 

com atividades que reproduzem comportamentos passivos.  

Apesar disso, a escola, mesmo enclausurada num contexto em que o currículo 

prescritivo apresenta-se engessado, sem possibilidade de diversificar outras formas de 

aprendizagem, determinando o que se deve aprender, não consegue impedir que as práticas 

sociais de sala de aula mobilizem ações e resistências reivindicadas no currículo oculto – 

compreendido como o lugar onde surgem conflitos e questionamentos levantados entre 
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professores e alunos e que não foram previstos pelo planejamento – e materializadas na 

própria estrutura física. 

Para Sacristán (2000), os saberes sociais se configuram no ambiente ecológico da sala 

de aula, interferindo nas ações curriculares que, segundo ele, se definem como 

 

[...] uma prática desenvolvida através de múltiplos processos e na qual se 
entrecruzam diversos subsistemas ou práticas diferentes, é óbvio que, na 

atividade pedagógica relacionada com o currículo, o professor é um 

elemento de primeira ordem na concretização desse processo. Ao reconhecer 
o currículo como algo que configura uma prática, e é por sua vez, 

configurado no processo de seu desenvolvimento, nos vemos obrigados a 

analisar os agentes ativos no processo. Este é o caso dos professores; o 

currículo molda os docentes, mas é traduzido na prática por eles mesmos – a 
influência é recíproca. (SACRISTÁN, 2000, p. 165). 

  

Esse ambiente ecológico da sala de aula atua como coadjuvante do trabalho docente 

(SACRISTÁN, 2008), pois determina que tipo adequado de atividades a realizar em uma dada 

ocasião. São exemplos disso: em uma turma numerosa, o professor optará por atividades em 

grupo, realizar atividades lúdicas, após o intervalo, uma leitura no pátio em razão do intenso 

calor do meio dia em sala de sala aula. Numa sala que tem poucos recursos pedagógicos, as 

atividades se restringem ao uso do livro didático e às atividades copiadas na lousa.  É o 

professor, evidentemente, quem organiza o tempo de entrada e de saída do conteúdo por 

bimestre, como também se esforça para cumprir com os prazos designados para aprender. É 

ele o gestor desses momentos do aprender – ainda que numa perspectiva centrada na 

pedagogia da transmissão (SANTOS; SILVA, 2007), ele tenta, na prática, provocar 

transformações. 

Mesmo sendo moldado pelo currículo, não há como o professor agir nessa rede de 

relações curriculares passivamente. Ao traduzir, na prática, a linguagem de um currículo pré-

escrito, prescritivo (MACEDO R.; MACEDO S., 2012), o professor carrega nessa bagagem 

curricular suas crenças, valores e relações com seus alunos, frutos de sua vivência de 

experiências de docência.  Isso, no entanto, não garante a autonomia plena do professor em 

relação a forma de se pensar o currículo. Sua formação é ainda impregnada pelo discurso 

dominante de uma pedagogia centrada na reprodução e segmentação do conhecimento, 

segundo a qual o processo individual de aprendizagem se dá com ênfase no comportamento 

observável do aluno, concepção herdada do psicologismo (SACRISTÁN, 2008), uma 

tendência muito conhecida pela criação de técnicas instrucionais que têm como papel 

identificar o ritmo de aprendizagem de cada aluno para classificar/separar o “mais forte” do 
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“mais fraco”. É uma forma de manter o controle e a ordem social, moldando níveis 

diferenciados de aprendizagem por meio de atividades programadas – como os materiais 

autoinstrucionais que: 

 

Produzidos em série e concebidos para o ensino de conteúdos específicos, 

eram apresentados como redimensionamento do arranjo da sala de aula e 

ocupação de outros espaços, não escolares. Os argumentos que os 
sustentavam estavam centrados na possibilidade de atendimento às 

diferenças individuais dos alunos. Via de regra, estas diferenças ficavam 

restritas ao ritmo, mas rápido ou mais lento, de aprendizagem, já que 

raramente eram incluídas atividades alternativas para contemplar estilos 
cognitivos diversos. (BARRETO, 2002, p. 221). 

 

A abordagem tecnicista caracterizou-se com base nessa influência comportamentalista, 

ao propor práticas de ensino que priorizem situações de aprendizagem instrucional e 

previsível, no sentido de “estabelecer seus fins como algo dado, que é preciso instrumentar, 

mas não discutir, deixando de lado a função cultural da escola como finalidade essencial” 

(SACRISTÁN, 2008, p. 19).  Nessa abordagem, o arranjo de sala de aula é totalmente preso à 

dimensão técnica das matrizes curriculares, responsáveis pelo ordenamento das atividades 

organizadas em “pacotes prontos de informações que separa emissão e recepção” (SANTOS; 

SILVA, 2007 p. 06), que serão veiculados pelo livro didático, pelos manuais e módulos, 

implicando no esvaziamento do trabalho docente.  

Desse modo, segundo Sacristán (2008), o papel de agência é transferido para as 

tecnologias, que passam a atuar como sujeitos da ação pedagógica, como o “salvador” que 

resolverá todos os problemas de aprendizagem, cabendo ao professor apenas a tarefa de 

organizar o tempo para transmitir o conhecimento, bem como encaixar as atividades, aquelas 

consideradas “mais importantes”, dentro de um de período mais longo, para que o aluno 

possa, em tempo hábil, realizar as tarefas sem discutir sobre elas.  O bom professor, nessa 

perspectiva instrumental, é aquele que se concentra nas tarefas para desenvolver situações 

previsíveis, seguindo um plano rotineiro de conteúdos específicos, distribuídos em unidades.  

O fato de se considerar o professor como mediador do conhecimento, aquele 

responsável pela transmissão do conteúdo, da organização do tempo e da seleção de tarefas 

que garantam a ordem social e disciplinar (SACRISTÁN, 2000), deve-se à concepção de 

currículo como documento oficial vindo das mãos de um grupo de especialistas que são 

convocados para determinar o que o professor deve ensinar e o aluno aprender.  Para Certeau 

(1994), o currículo é idealizado fora das maneiras de pensar as práticas cotidianas na escola, 

protagonizadas pelos sujeitos culturais – professores, estudantes, pais, comunidades – que, 
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cotidianamente, “nos seus cenários formativos, atualizam, constroem e dão feição ao 

currículo” (MACEDO R.; MACEDO S., 2012, p. 10).  Quando o professor não se implica nas 

ações curriculares – essas entendidas como práticas culturais de produção de sentidos e 

significados do processo formativo dos sujeitos culturais (FANTIN, 2012), que criam e 

modificam a ambiência da aprendizagem não somente na sala de aula, mas também no 

refeitório, no pátio, nas salas de leitura, de vídeo e de informática, nas palestras, nos eventos 

culturais, nos planejamentos, nas conversas entre alunas e alunos, professores e alunos –, 

ficam amarrados às estratégias institucionais que determinam o que ele deve fazer para o 

aluno aprender.  

Segundo as autoras Axt e Maraschin (1997), essa não implicação é caracterizada pela 

imposição de modelos de docência que separam conhecimento e subjetividade, atribuindo ao 

especialista (o autor emissor) o papel de observador, que se mantém fora do campo 

observacional das práticas pedagógicas dos sujeitos culturais (os receptores passivos), “como 

se não existisse um professor-sujeito-singular, numa relação singular professor-aluno, num 

espaço-tempo singular” (AXT; MARASCHIN, 1997, p. 58).  Nessa linha de análise, 

consideramos imprescindível tomar como percurso – na busca de respostas – as instituições 

formadoras de professores e, em especial, de licenciados em Pedagogia das séries iniciais do 

ensino fundamental que, segundo Gatti (2014), têm como estrutura curricular a clássica 

formação que dá prioridade a uma maior carga horária para área disciplinar específica com 

reduzido espaço para formação pedagógica. O futuro professor quando entra na escola não 

sabe o que vai fazer porque não foi dado a ele, desde o início, o contato com a realidade 

escolar. Por consequência, tende a observar de um lugar exterior (estrangeiro) a sala de aula, 

diferentemente do estudante de outras áreas do conhecimento, a exemplo da engenharia e da 

medicina, que já iniciam suas práticas profissionais como espaço de estudo.  

Ainda Gatti, em seus estudos, observa que 

 

[...] a formação de professores para educação básica é feita, em todos os 
tipos de licenciatura, de modo fragmentado entre as áreas disciplinares e 

níveis de ensino, não contando o Brasil, nas instituições de ensino superior, 

com uma faculdade ou instituto próprio, formador desses profissionais, com 

uma base comum formativa, como observado em outros países, onde há 
centros de formação de professores englobando todas as especialidades, com 

estudos, pesquisas e extensão relativos à atividade didática e às reflexões e 

teorias a ela associadas. (GATTI, 2014, p. 358). 
 

Na falta de uma instituição formadora própria para os futuros professores, contamos 

com um cenário de concepção fragmentada em torno do papel do professor que, 
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ideologicamente, contribui para a divisão hierárquica de valor social menor/maior entre o que 

se convencionou chamar professor polivalente de nível médio e professor especialista de 

disciplina de nível superior.  Essa separação, que é histórica e social, se manteve presente nas 

primeiras legislações do século XXI e continua a fazer efeitos não somente nos cursos como 

na carreira, nos salários e nas representações da comunidade social, da comunidade 

acadêmica e dos políticos que tendem a desprestigiar o professor das séries iniciais, apesar da 

Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional 9.394/96 postular a formação superior desses 

docentes no prazo de 10 anos para ajustes (GATTI, 2014).  

O descompasso em torno da formação inicial do professor entre a área disciplinar 

específica e sua formação pedagógica com carga horária reduzida, tem consequência na 

prática desses professores quando chegam à escola na condição de observadores não 

implicados e, por isso, não conseguem deslocar-se para o interior do seu campo 

observacional, “é como se refletissem de um lugar exterior à sala de aula: só que, ao se 

deslocarem para essa posição externa, deixam sem corpo, ou incorpóreo, o lugar de professor 

dentro da sala de aula” (AXT; MARASCHIN, 1997, p. 58). E estando de fora, usam como 

estratégia comunicativa esse modo acadêmico de aprender e ensinar com base na concepção 

comunicacional broadcasting (PRETTO, 2016), que é o processo de transmissão da 

informação enviada para muitos receptores, próprio dos meios de comunicação de massa 

como a televisão e o rádio. Nessa lógica, podemos enquadrar a aulas expositivas dos 

conteúdos que foram eleitos como formativos por um grupo específico de especialistas 

(MACEDO R.; MACEDO S., 2012), que define as matrizes curriculares dos cursos de 

licenciaturas dessas instituições formadoras. 

O projeto “Formação de professores para o ensino fundamental: instituições 

formadoras e seus currículos” (Gatti et al., 2008, v. 1 e 2; Gatti & Nunes, 2009) analisou um 

conjunto de disciplinas ofertadas e suas ementas, selecionando uma amostra de cursos de cada 

licenciatura presencial (Pedagogia, Língua Portuguesa, Matemática e Ciências Biológicas), 

seguindo critérios de localização por região (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul), a 

categoria administrativa (pública e privada), e a organização acadêmica (universidade, 

faculdades e institutos superiores de educação). Evidenciou-se insuficiência formativa 

presentes nos seguintes pontos (GATTI, 2014, p. 371): 

a) O currículo proposto pelos cursos de formação de professores tem uma característica 

fragmentária, apresentando um conjunto disciplinar bastante disperso; 
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b) a análise das ementas revelou que, mesmo entre as disciplinas de formação específica, 

predominam as abordagens de caráter mais descritivo e que se preocupam menos em 

relacionar adequadamente as teorias com as práticas; 

c) as disciplinas referentes à formação profissional específica apresentam ementas que 

registram preocupação com as justificativas sobre o porquê ensinar; entretanto, só de 

forma muito incipiente registram o que e como ensinar; 

d) a proporção de horas dedicadas às disciplinas referentes à formação profissional 

específica fica em torno de 30%, ficando 70% para outro tipo de matérias oferecidas 

nas instituições formadoras; cabe a ressalva já feita na análise das ementas, segundo a 

qual, nas disciplinas de formação profissional, predominam os referenciais teóricos, 

seja de natureza sociológica, psicológica ou outros, com associação em poucos casos 

às práticas educacionais; 

e) os conteúdos das disciplinas a serem ensinadas na educação básica (Alfabetização, 

Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Educação Física) 

comparecem apenas esporadicamente nos cursos de formação e, na grande maioria dos 

cursos analisados, eles são abordados de forma genérica ou superficial, sugerindo 

frágil associação com as práticas docentes;  

f) poucos cursos propõem disciplinas que permitam algum aprofundamento em relação à 

educação infantil. 

 

Partindo dessa análise, podemos refletir a situação complexa do professor em relação a 

sua constituição em termos de profissionalização – que trata de sua formação inicial e 

continuada em torno dos conhecimentos formais (pedagógicos e de conteúdos) – e de 

profissionalidade – entendido como processo de vir-a-ser, ou seja, como o professor vem 

assumindo a sua identidade profissional mediado por saberes apreendidos e vividos – em 

direção a uma constituição profissional centrada no modelo tradicional de “Currículo  

Uniforme – pronto a-vestir de tamanho único” (FORMOSINHO, 1991, p. 01 apud MACEDO 

R.; MACEDO S., 2012), na tentativa de transformar o diferente no igual (PRETTO, 2016).   

Nessa perspectiva, a formação continuada, servindo de “suprimento a uma formação 

precária de pré-serviço e nem sempre de aprofundamento ou ampliação de conhecimentos” 

(GATTI, 2010, p. 58), atua como complementação didática, visto que na formação inicial a 

parte curricular que inclui o desenvolvimento de habilidades pedagógicas de docência como 

prática de sala de aula possui reduzida carga horária (FREITAS, 2010), realidade na qual 

Paulo Freire (2003) enfatiza a necessidade de se refletir criticamente a relação Teoria/Prática 
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na formação docente, uma vez que a teoria separada da prática tende a reproduzir modelos 

lineares do conhecimento fragmentado, e a prática sem fundamentação teórica esvazia-se, 

limitando-se às atividades meramente superficiais. Partindo dessa relação crítica e reflexiva 

sobre a Teoria/Prática, Freire (2003) comenta: 

 

Conteúdos cuja compreensão, tão clara e tão lúcida quanto possível, deve ser 
elaborada na prática formadora. É preciso, sobretudo, e aí já vai um destes 

saberes indispensáveis, que o formando, desde o princípio mesmo de sua 

experiência formadora, assumindo-se como sujeito também da produção do 
saber, se convença definitivamente de que ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para sua produção ou a sua 

construção. (FREIRE, 2003, p. 22). 

 

Ainda segundo Freire (2003), sem essa reflexão crítica, a teoria distanciada da prática 

vai virando “blábláblá”, e a prática sem teoria, ativismo. Isso implica dizer que sem a 

mediação teoria e prática, os conteúdos curriculares tornam-se receitas de como saber-fazer na 

prática, posicionando as tecnologias como ferramentas didáticas que atuam 

independentemente dos modos de sua utilização e, portanto, não conseguem “dar conta dos 

usos específicos que os sujeitos fazem e podem vir a fazer desses objetos” (BARRETO, 2003, 

p. 274). 

O uso das tecnologias na educação, nessa perspectiva instrumental, tem como efeito o 

processo de recontextualização – entendido como o processo de introdução de tecnologias que 

vem de outros contextos sociais com fins não-educacionais e que, no âmbito escolar, se 

apresenta “como neutras, prontas para serem utilizadas, independentemente do trabalho que se 

pretenda realizar” (BARRETO, 2001 apud BARRETO, 2003, p. 273).  Segundo essa autora, a 

lógica de recontextualização tem por base a política educacional do Banco Mundial, 

fundamentada nos princípios em torno do capitalismo informacional, fruto da integração do 

mundo em redes mediado pelo espaço de fluxos
26

 de informações globais de riqueza e de 

poder. A autora ainda afirma que a recontextualização das tecnologias, nessa perspectiva 

mercadológica, foi pensada como estratégia para formação de professores em EAD, tendo 

como propósito a certificação em grande escala por um período mínimo de formação.   

Nos cursos presenciais de licenciaturas, no entanto, a recontextualização das 

tecnologias recai nos métodos e técnicas para fins burocráticos, ancorados nos materiais 

autoinstrucionais. No que diz respeito a incorporação das tecnologias aos conteúdos das 

                                                
26Termo cunhado por Castells (1999), definido como organização material das práticas sociais de tempo 

compartilhado que funcionam por meio de fluxos. Disponível em: <http://bocc.ubi.pt/pag/mamede-jose-freitas-

lima-cibercidades.html>. 
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disciplinas de formação específica, apenas 3,2% apresenta, de forma incipiente, a 

preocupação com os desafios postos à cultura digital, salientando mais os aspectos teóricos do 

que práticos (GATTI, 2009 apud FREITAS, 2010). Consequentemente, “os saberes 

relacionados às tecnologias digitais no ensino estão praticamente ausentes” (FREITAS, 2010, 

p. 346).  

Nisso resulta o processo de recontextualização que coloca as tecnologias da 

informação e da comunicação na posição de sujeito da formulação, atribuindo ao professor a 

“tarefa de selecionar e organizar conteúdos de ensino” (BARRETO, 2002, p. 225). Segundo 

Gatti (2014), essa concepção tem raízes na formação inicial, razão pela qual muitos 

professores tendem a resistir ao uso e apropriação dessas tecnologias nos processos 

pedagógicos.  Isso implica dizer que a resistência à inovação tecnológica não necessariamente 

esteja relacionada às dificuldades de aprendizado das linguagens digitais. Pode ser entendida, 

também, como quem reage contra uma ação que inibe a possibilidade de invenção e de 

criatividade do sujeito (CERTEAU, 1994). Segundo esse autor, esses sujeitos comuns, os 

praticantes culturais do cotidiano, atuam no cotidiano para transformar ou estabilizar os usos 

que fazem dos artefatos.  

Considerando as ideias de Certeau (1994), refletimos o cotidiano escolar como espaço 

de produção de saberes praticados pelos sujeitos culturais (professores, alunos e comunidade 

escolar) que, impossibilitados de agir criativamente, resistem às imposições do currículo 

disciplinar, as quais impedem que as práticas multiletradas sejam possíveis.  Esses sujeitos, 

praticantes de cultura, segundo o autor, criam táticas – que são “formas de burlar o poder 

estabelecido e fazer valer suas vontades, desejos e sentimentos” (CERTEAU, 1994, p. 69) – 

em relação aos usos que fazem dos conhecimentos específicos e dos artefatos pedagógicos 

oferecidos pelo currículo prescritivo.  

 A prática curricular não implicada, que controla “as potencialidades do cotidiano 

escolar, por meio de materiais curriculares formais, sejam eles os próprios guias, os livros 

didáticos, os materiais audiovisuais pré-produzidos” (ALVES, 2004, p. 39-40), ainda é uma 

realidade bem presente na vida dos professores.  No entanto, nessas maneiras de fazer e 

conviver com as estratégias curriculares estabelecidas no contexto do cotidiano escolar, 

Macedo (2012), inspirado por Bakhtin (1997), sugere como tática o conceito de ato de 

currículo como „conceito-dispositivo‟. Para o autor, currículo é „conceito‟, no sentido de estar 

sempre em construção, por isso, histórico; também é „dispositivo‟ porque impulsiona, desloca, 

propõe mudanças, mobilizações, protagonismos, atos que ajudam os praticantes culturais 

compreender e intervir nas questões que busquem por mais política, mais cultura e mais 
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práxis. 

 

Ato de currículo como um conceito-dispositivo cria antítese da visão de 

currículo como uma condenação sociopedagógica, como um artefato que 
produz tão somente prescrição, restrição e trilhos. Provoca uma disposição 

explicitada para a implicação irrestrita nas coisas do currículo, aqui 

perspectivado como uma invenção social e cultural, com possibilidade de se 
transformar em multicriação socioeducacional numa experiência 

autonomista compartilhada. (idem, p. 155). 

 

 

Pensar nas coisas do currículo como táticas é construir um espaço que prioriza os usos 

que fazem os professores dos artefatos culturais em suas operações cotidianas (SOARES; 

SANTOS, 2012), que “vão intervindo nos processos curriculares e pedagógicos dos discentes 

com que trabalham, fazendo com que mudanças aconteçam, quanto ao que foi pensado 

„oficialmente‟” (ALVES, 2010, p. 1195). Compreendendo que o simples acesso e apropriação 

a esses artefatos como, por exemplo, o uso das tecnologias, não são suficientes, “é preciso 

saber usá-las para promover situações de aprendizagem ensino” (SANTOS; WEBER, 2013 p. 

44). Mais do que isso, é preciso atos de currículo que envolvam a participação-intervenção do 

professor na cultura contemporânea.  

Atos de currículo são, portanto, práticas curriculares abertas que permitem demarcar 

“o lugar do professor implicado com a produção de conhecimentos, saberes e reflexões 

daquilo que ensina sem permitir que seu lugar seja ocupado por um sistema tecnológico” 

(BARRETO, 2003, p. 236). Nesse sentido, o currículo como ato busca romper com a 

concepção que pressupõe a tecnologia como ferramenta.  Segundo Johnson (2001, p. 17), essa 

ruptura concebe o “computador como um sistema simbólico, uma máquina que lida com 

representações e sinais e não com a causa-e-efeito mecânica do descaroçador de algodão ou 

do automóvel”.  Portanto, uma máquina de produzir sentidos e significados. 

O desafio posto aos praticantes culturais (professores, alunos e comunidade escolar) 

frente a realidade curricular que engessa e inibe possibilidades abertas e, ao mesmo tempo, 

propõe inovação tecnológica, conduz a formulação de concepções de práticas diversas que 

tendem a, como tática de resistência, buscar formas estruturais “amplamente reprodutivas” ou 

“largamente transformativas” (ARCHER, 2001) dos usos pedagógicos. Isso implica dizer que 

o letramento digital dos professores não é uma questão meramente técnica que torna 

complexo o aprendizado dessas tecnologias, distanciando cada vez mais a possibilidade de 

uso nas práticas pedagógicas.   

A resistência às tecnologias vai além das dificuldades de sua apropriação, envolve uma 
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série de fatores que incidem nas formulações de concepções sociopedagógicas e 

administrativas em torno das práticas curriculares contempladas na escola. 

Um desses fatores tem relação com a desarticulação da implementação de políticas 

públicas governamentais voltadas para inclusão digital – a exemplo do Projeto UCA, que 

promove a distribuição de laptops e formação de professores para uso das tecnologias digitais 

na sala de aula, mas não garante a continuidade da formação nem o uso efetivo do 

equipamento e sua manutenção.  

Embora a escola Herly, após o curso, tivesse mantido a mesma dinâmica de formação 

com a produção de oficinas e apresentação de trabalhos realizados no Café Tecnológico, o 

ritmo da formação, nos anos seguintes, teve uma queda considerável devido à falta de 

manutenção dos equipamentos e da determinação feita pela portaria nº 100, de 11 de maio de 

2015, publicada no Diário Oficial da Secretaria Municipal de Educação (SME), que decreta, 

no Art. 2, a proibição do exercício de professores com habilitação específica, não readaptados, 

no laboratório de informática para assumir o exercício da docência em sala de aula, o que 

ocasionou a saída da professora Maria da Conceição Barros da coordenação do UCA.  

Esses efeitos, inegavelmente, são decorrentes da falta de articulação dessas políticas 

públicas de inclusão digital, sobretudo no que se refere à implementação que envolve o 

funcionamento das infraestruturas tanto técnica – relacionadas à instalação da rede elétrica e 

lógica, disposição dos equipamentos e conexão à internet – como da estrutura pedagógica, que 

leva em conta a formação de professores, a reorganização de espaçostempos com a integração 

das tecnologias digitais da informação e comunicação no Projeto Político e Pedagógico. 

O Projeto Político e Pedagógico, visto na perspectiva democrática, é compreendido 

como instrumento consolidador da identidade social de uma dada comunidade escolar, pois 

permite que valores e normas institucionais, traduzidos em objetivos, metas e estratégias, 

sejam compartilhados como também busca  alternativas de resolução de problemas para 

enfrentar os desafios do cotidiano escolar frente à realidade do aluno (AZEVEDO, 2016).   

Isso implica a participação de toda a comunidade escolar que se reúne para refletir, propor, 

planejar e decidir ações pedagógicas que estejam em sintonia com a realidade local e de seus 

alunos.  

No entanto, o Projeto Político Pedagógico em espaços-tempos lineares é percebido 

como documento oficial que determina ações políticas e pedagógicas muitas vezes externas à 

realidade da escola, resultando, assim, numa ação padrão, instrumental e previsível que 

dificulta a participação coletiva (escola e comunidade) nas discussões entre cultura dos alunos 

e currículo escolar.   
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Apesar dessa limitação, própria de um sistema escolar atrelado a uma abordagem de 

viés tecnicista, podemos observar, na Escola Herly Parente, a preocupação dos gestores e 

professores em discutir a implementação do Projeto UCA, em especial à formação continuada 

do uso das tecnologias digitais como parte integrante do Projeto Político Pedagógico, cujas 

ações educacionais nele empreendidas não haviam sido retomadas, discutidas e reformuladas 

desde 2007.    

Essa mobilização esbarra nas questões já citadas anteriormente, referentes à 

desarticulação das políticas públicas de programas para inclusão digital, que dificultam, de 

certo modo, o andamento tanto técnico como pedagógico desses recursos tecnológicos. Por 

exemplo, a morosidade em relação à preparação da estrutura elétrica e da rede lógica, a 

manutenção dos equipamentos, a lentidão da internet e a falta de discussão mais aprofundada 

sobre os princípios, propriedades e potencialidade do software livre e suas implicações na 

educação (BONILLA, 2012). Essas ações refletem nas decisões administrativas, como 

aquelas tomadas pela Secretaria de Educação de Natal – SME, ao entender que as funções 

exercidas no laboratório de informática e na formação UCA não caracterizam como exercício 

de docência, evidenciando, assim, a supremacia no ensino do conteúdo propriamente dito.  

A comunidade de formAção, ao reconhecer essas questões como entraves que 

reforçam ainda mais as resistências de professores na utilização do laptop e internet na sala de 

aula, busca estratégias para que o uso das tecnologias digitais seja possível nesse espaço 

limitado. Temos como exemplo a realização do Café Tecnológico como forma de divulgar as 

possibilidades e dificuldades da prática pedagógica e de seus usos digitais; o programa 

audicity, pensado inicialmente para o podcast, é aproveitado para ser difundido via sistema de 

som disponível no pátio da escola, já que a baixa conexão da internet torna lento o download 

da página que disponibiliza o podcast.  Essas estratégias que desafiam o professor a conciliar, 

em sua prática, os espaçostempos linear e não linear, impulsionaram a comunidade a 

rediscutir o Projeto Político Pedagógico, pontuando, nessa discussão, a importância da 

formação continuada dos professores no horário do planejamento.  

Embora pontuando como imprescindível a formação continuada e a integração das 

tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem, os professores não conseguem levar 

adiante essas iniciativas devido a esses impasses, que dificultam o processo de ensinar e 

aprender na cultura digital.   

Neste ano (2016) a Secretaria de Educação (SME) iniciou o processo de atualização 

do Projeto Político Pedagógico, orientando as escolas segundo a perspectiva teórica e 

metodológica da qual assume, incluindo aí as decisões que muitas vezes não coadunam com 
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as necessidades da escola. 

As ações do Projeto UCA, como políticas públicas, buscam criar suportes 

estruturantes para alargar as possibilidades autoras do professor na realização de práticas 

curriculares abertas, mas tem se estruturado na escola como iniciativa externa às ações 

previstas no Projeto Político Pedagógico. 

 Acreditamos que essas ações que surgem de forma isolada dificultam a integração das 

tecnologias nos processos de ensinar e aprender e tendem a não florescer.  

Podemos citar como exemplo os dois anos consecutivos da edição do jornal da escola, 

criado como atividade específica do Laboratório de Informática Educativa (LIE) sob a 

responsabilidade da Profa. Conceição Barros, que com a chegada do UCA, não foi possível 

dar continuidade.  A atividade do jornal envolvia as turmas do 1º ao 5º ano.  A turma do 5º ano 

era responsável não somente pela organização e digitação dos textos como também pela 

edição de algumas notícias que selecionavam como importantes.  A turma do 1º ano assumia a 

edição do passatempo, sobre contos de fada, adivinhações, cruzadinhas etc. Na edição de 

compra e venda e recados do coração, envolvia a participação de todas as turmas.  Os 

professores sugeriam reportagens relacionadas à saúde, educação e política. O processo de 

diagramação ficava aos cuidados da Profa. Conceição.  

Os motivos que levaram a atividade do jornal não ter continuado nos anos seguintes, 

incidem sobre vários fatores, como a falta de tempo da Profa. Conceição, por assumir a 

coordenação do UCA; a extinção do laboratório de informática, que funcionava como espaço 

para os alunos se reunirem em grupo para organizar e digitar as notícias;  e a impossibilidade 

de os professores assumirem  a atividade do jornal na sala de aula, já que seu tempo para 

ensinar é preenchido com coisas determinadas pelo currículo.   

Contudo, tais razões não se justificam, uma vez que as tecnologias digitais, 

compreendidas como dispositivos que possibilitam as convergências das mídias, não podem 

prescindir de suas características integradoras. Quando as ações pedagógicas apresentam-se 

desarticuladas do Projeto Político Pedagógico, essas tecnologias passam a ser concebidas 

como meio para ensinar, e não como artefato cultural da própria aprendizagem.  
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CAPÍTULO III - DESAFIOS E IMPACTOS DAS PRÁTICAS MULTILETRADAS 

DOS PROFESSORES POSSIBILITADAS PELAS TECNOLOGIAS MÓVEIS 

 

Nesta sessão, analisaremos os desafios que os professores enfrentaram no processo de 

letramento digital concernente às suas dificuldades de aprendizado, de uso e suas resistências 

em relação a esse aprendizado e a esse uso bem como os impactos dessa formação no 

processo de ressignificação do trabalho docente, das práticas curriculares e das ações 

cotidianas do professor na relação escola e cultura digital. 

Nossa análise tem como foco as práticas multiletradas do professor mediadas por 

tecnologias digitais. Tomando como base as arquiteturas pedagógicas, sugeridas nesta 

pesquisa: „atividades planejadas‟ e „estratégias de atividades‟, construímos três categorias de 

análise: (1) „arquiteturas pedagógicas e apropriação tecnológica do professor‟; (2) 

„arquiteturas pedagógicas e as práticas tradicionais de ensino‟; e (3) „arquiteturas pedagógicas 

e práticas curriculares abertas‟. A primeira categoria analisa os desafios e impactos que dizem 

respeito ao aprendizado do uso do laptop (saber ligar/desligar, salvar arquivo, criar pasta, 

acessar os aplicativos) e do uso dos softwares educativos nele instalados. A segunda categoria 

observa o uso dos recursos educacionais abertos em práticas pedagógicas tradicionais. A 

terceira categoria analisa o momento em que os desafios e os impactos sobre as práticas 

multiletradas do professor possibilitam práticas pedagógicas abertas.  

Mas antes de começar essa trajetória de análise, consideramos oportuno uma breve 

contextualização sobre as experiências dos professores colaboradores no uso e apropriação 

das tecnologias digitais no seu cotidiano.  No início da formação, a grande maioria dos 

professores possuía computador desktop, aparelho de celular convencional com radio, mp3, 

vídeo e câmera digital integrados pouco utilizados.   

Evidenciamos que, com a prática da mobilidade utilizando o “uquinha”, os professores 

vivenciaram novas interfaces que reconfiguraram seus usos digitais. Notebooks foram 

comprados e, com a criação do grupo no whatsapp, os professores, os funcionários da 

secretaria e o pessoal de serviços gerais começaram a comprar aparelhos de celular de nova 

geração com sistema operacional, vídeo, câmera digital, rede Wi-fi, Bluetooth, memória 

interna, suporte a redes 3G, tudo isso com intuito de usar o aplicativo do whatsap para 

participar do grupo.   

Observamos que os professores passaram a usar com frequência o áudio e a câmera 

digital e filmadora do aparelho celular nas interações com seus alunos. Com seu celular 
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postam, curtem e compartilham fotos, vídeos, textos no facebook e no whatsapp, e com a 

câmera digital registram momentos de lazer com a família e amigos, de trabalho com seus 

alunos e publicam no Instagram.  Percebemos que o celular, com esses novos aplicativos 

interativos, potencializou o uso da câmera, do vídeo e do áudio. 

No momento da formação, os professores estão sempre com o celular do lado 

registrando com a câmera as imagens apresentadas nos slides, acessando a internet, o site 

compartilhado, enviando mensagens de avisos via whatsapp. Na sala de aula, compartilham 

fotos das atividades realizadas com seus alunos, filmam suas aulas utilizando ou a webcam do 

“uquinha” ou do próprio celular.  

Além desses dispositivos já incorporados no cotidiano, esses professores faziam uso 

diário de alguns recursos educacionais abertos instalados no “uquinha”, por exemplo: 

TuxPaint, TuxMath e Gcompris. No entanto, apesar desses recursos digitais serem abertos, 

não favoreciam autoria. Seu uso pedagógico tinha como finalidade reforçar a aprendizagem 

de um conteúdo já trabalhado.  

Em nossa análise, consideramos como recursos educacionais abertos os dispositivos 

que potencializam experiências multiletradas dos professores, como as redes sociais, a 

webcam, o blog e o podcast. 

 

6. Arquiteturas pedagógicas e apropriação tecnológica do professor 

 

Iniciaremos com a reflexão de alguns diálogos que relatam as atuais práticas 

multiletradas do professor com os recursos educacionais abertos/REA, revelando os impactos 

da formação UCA no uso dessas tecnologias nas práticas pedagógicas, possibilitando a 

autonomia de propostas mais ousadas de atividades. Em seguida, analisaremos as experiências 

desses professores no período da formação: „Apropriação Tecnológica‟, tendo como prática o 

uso do uquinha.  

Em uma conversa informal, a Profa. Conceição nos relatou o que fazem, hoje, os 

professores após o curso de formação do projeto UCA, dando o exemplo de atividades 

bastante usadas do Gcompris – um suíte instalado no laptop que integra aplicativos 

educacionais com numerosas atividades destinadas a crianças entre 2 a 10 anos.  Como 

exemplo de atividade, a figura 10, abaixo, ilustra um jogo do Gcompris que ajuda a criança a 

conhecer a escrita e a leitura: 
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Figura 11 - Alfabeto para crianças: Jogo 

 

 
 

 

 
 

 
 

Fonte: Site do Gcompris(2016)
27

 

 

 O Tux Paint, segundo a Profa. Conceição, também é bastante utilizado. É um programa 

de desenho que permite o aluno colorir, criar formas, cenários e personagens. Possui uma 

interface bem favorável e de fácil interação. Utilizam, também, o TuxMath, um jogo 

educativo que ajuda as crianças desenvolverem cálculos aritméticos. Esses programas de 

software aberto são aplicativos que já fazem parte do cotidiano do professor com a vantagem 

de funcionar sem depender da internet, uma das razões que fizeram optar mais por programas 

educativos instalados no equipamento.  

Toda semana, esses professores utilizam os laptops para desenvolver essas atividades 

independentes da ajuda e orientação da coordenadora do UCA. O uso diário das tecnologias, 

juntamente com o planejamento sendo discutido na comunidade de formAção bem como a 

atenção dada a esses professores em seu processo de aprendizado digital, possibilitou uma 

maior autonomia nessas práticas, criando sua própria estratégia de uso e de aprendizagem. 

Segundo Rexach (2013, p. 07), “La atención que le damos al mundo digital generará una red, 

cada día más compleja, más colmada de las ideas y la cultura humana, en la que también 

compartimos y por lo tanto, enseñamos más.”. 

 Essas práticas multiletradas de compartilhar ideias, de remixar atividades e usar 

                                                
27GCompris. Disponível em: 

<https://play.google.com/store/apps/details?id=net.gcompris>Acesso:15/03/2016 
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tecnologias estão cada vez mais ampliando o acesso à cultura digital no contexto escolar, 

possibilitando práticas curriculares abertas.  

 Os quadros de diálogos que serão apresentados, a seguir, tratam de uma conversa que 

tivemos, pelo whatsapp, com a Coordenadora do UCA, a Profa. Conceição, que faz um relato 

do cotidiano desses professores em sala de aula, utilizando recursos digitais abertos/REA 

como o Gcompris, o Tux Paint e outros instalados nos laptops. Vejamos: 

 

Quadro 04 - Relato das práticas multiletradas do professor 

 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Esses comentários evidenciam as mudanças em torno da rotina pedagógica desses 

professores, que se reúnem para planejar e compartilhar com os colegas as atividades  

realizadas com as tecnologias digitais, fruto das possibilidades abertas oferecidas pelos 

programas de software livre. De fato, a integração das tecnologias no cotidiano escolar 

facilitou, sobremaneira, o acesso do professor às novas linguagens digitais, principalmente 

quando se adotou no Brasil, em 2003, a política de software livre, que tem como filosofia a 

[4/6 16:20] Ceiçaherly:  

Graça usa nas adições e subtração os 

jogos do Gcomprics como Helena do 2 

ano 
 

[4/6 16:26] Ceiçaherly:  
estes jogos de matemática que eu falei 

têm  são vários instalados no Uquinha.  

As professoras do 1 ao 3 ano 
costumavam  usar , como Helena, 

Graça e Gal. Os joguinhos do Gcompris 

que tinham a função de trabalhar a 

quantificação dos números e as 
operações, principalmente de adição e 

subtração. Os joguinhos educativos 

para trabalhar esses conteúdos do 
Gcompris foram: jogo da memória, 

pratique a adição e subtração, 

contagem de itens e o chapéu mágico. 
 

[4/6 16:35] Ceiçaherly: O Tux paint, outro 
aplicativo do Uquinha  que as professoras 

do1 ao 3 ano usavam, como também Max nas 

aulas de artes. O Tux paint era usado no 
processo de alfabetização de acordo com 

temas trabalhados em salacomo, por 

exemplo: carnaval e páscoa, meios de 
transporte e comunicação. Através de 

desenho, imagem e escrita de palavras e 

frases, os registros do que eles 

compreenderam do que foi trabalhado em 
sala.  Outra forma que eles utilizavam o Tux 

paint: Era contar histórias dos livros 

paradidáticos ou passar um vídeos de um 
livro como : menina bonita do laço de fita e 

fazer o registro no Tux paint, personagens, 

aonde aconteceu a historia, parte da história 

com desenho e escrita, imagens.  E também 
usava o editor de texto junto com o Tux paint. 

 
 

[4/6 16:29] Ceiçaherly: 

 Outro jogo que usavam era o Tux 

match, trabalhando as operações. Este 

era usado do 1 ao 4 ano pelas 
professoras da manhã e tarde. Os alunos 

gostavam do desafio oferecido de 

avançar níveis de dificuldades das 
operações. Tinha até turma do 5 ano que 

usava também nas expressões numéricas 

e operações de multiplicação. 
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ideia de conhecimento compartilhado, possibilitado pela distribuição livre de códigos fontes 

abertos dos programas operacionais instalados nos computadores, facilitando a 

democratização do acesso às tecnologias da informação e da comunicação.   

Essa prática de compartilhar programas, além de possibilitar que o usuário comum 

produza seus próprios vídeos, textos, áudios e crie seus próprios jogos e aplicativos, torna-o 

efetivamente engajado em redes sociais para compartilhar ideias e produzir conhecimentos.  

No entanto, tais práticas abertas em meio escolar – que tem como concepções modelos 

de currículos hierarquizados, homogêneos e fechados – subutilizam os recursos educacionais 

abertos/REA, impedindo que professores adentrem nas possibilidades abertas proporcionadas 

pela cultura digital.  Além disso, segundo Bonilla (2012), a formação inicial desses 

professores não dá conta de uma discussão mais abrangente no que diz respeito às dimensões 

cultural, política e filosófica acerca da implementação do software livre nas escolas, 

restringindo-se apenas na dimensão instrumental.  

Em nossa proposta, o letramento digital do professor como práticas multiletradas, 

potencializadas pelas tecnologias digitais, não se restringe apenas ao conhecimento técnico e 

pedagógico, e nem basta compreender o termo „letramento digital‟ como a habilidade de 

compreender e dar sentidos a textos multimodais, mesclando palavras, imagens e sons 

presentes nas interações online. Mais que isso, possibilita a mobilização social desse uso 

digital nas vidas desses professores em comunidade de formAção, que vai além do que essa 

dimensão instrumental envolve, por exemplo, 

 

[...]a participação efetiva dos professores no contexto digital, de forma que 

tenham capacidade não só de usar e manejar o novo meio, mas também de 

aprender, conhecer e dominar esses artefatos e linguagens para prover 

serviços, informações e conhecimentos, é fundamental a estruturação de 
redes sociais de apoio, troca e interação que fundamentem as experiências 

cotidianas e facilitem sua participação e produção. (LOADER, 1999, p.84 

apud BONILLA, 2012). 

 

Considerando a comunidade de formAção como redes sociais de apoio, troca e 

interação das práticas multiletradas do professor, estaremos implicados a compreender a 

maneira como a cultura digital se manifesta e funciona nessa comunidade ao fazer parte 

integrante dos processos pedagógicos, não como ferramenta de ensino, mas como design de 

construção de sentido (COPE; KALANTZIS, 2009) que tem como estratégia de 

aprendizagem a co-autoria.  

Em nossas análises, observamos que os professores nessa comunidade de formAção, 
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apesar de reconhecerem suas dificuldades na apropriação tecnológica dos recursos digitais, 

não se sentiram impedidos de fazer uso das redes sociais, como por exemplo do facebook e 

whatsApp. Dos 16 professores entrevistados, observamos que a maioria possuía e-mail e 

participava das redes sociais. Aqueles professores com idades variando entre 29 a 62 anos, 

que demonstram experiência com a tecnologia e fazem uso dela no cotidiano, atribuíram seu 

aprendizado à participação nos cursos do ProInfo realizados nos NTE/NTM. Com essa 

experiência formativa foi possível utilizar a internet para ler as notícias, seus e-mails, as 

reportagens bem como fazer o download de vídeos educativos e textos para serem utilizados 

na aula.  

Na escola, segundo a coordenadora Conceição, antes do projeto UCA, na época do 

laboratório de informática educativa (doravante, LIE), a dinâmica de uso das tecnologias 

dependia do professor de laboratório que organizava um roteiro diversificado de atividades a 

partir do assunto compartilhado pelo professor da sala.  

Em consequência disso, os professores de sala de aula distanciam-se das 

possibilidades de uso das tecnologias digitais nas interações com seus alunos.  Atribuía-se a 

esse distanciamento a incompatibilidade de horário do planejamento, o que impossibilitava os 

professores de planejarem juntos suas aulas e discutirem os encaminhamentos de uso desses 

recursos digitais no LIE.   

Além disso, sentiam dificuldades em se adaptar ao sistema operacional Linux, mesmo 

tendo participado do curso de Introdução à Educação Digital: Linux Educacional (60h), 

promovido pelo ProInfo Integrado.  Esses professores se perdiam algumas vezes no acesso 

aos aplicativos, percebiam que nem todos os programas eram abertos em seus computadores 

pessoais e não conseguiam localizar facilmente o pendrive na tela do laptop para salvar suas 

produções.  Apesar dos aborrecimentos ocasionados pela falta de empatia ao sistema Linux, 

não se sentiam na obrigação de apropriar-se dele, já que cabia ao professor do LIE a 

responsabilidade dessa mediação tecnológica. 

Com a introdução dos laptops na sala de aula, muda a relação distanciada do professor 

com as tecnologias. Ele protagoniza o uso, integrando-o em suas atividades.  É com base 

nessa realidade que buscamos na pesquisa observar e compreender como a prática de 

letramento digital do professor foi acontecendo na sua formação, a partir do desenvolvimento 

das arquiteturas pedagógicas em torno do uso dos recursos educacionais abertos mediados 

pelas tecnologias móveis. 

A formação do projeto UCA teve início em fevereiro de 2011 na Escola Municipal 

Prof. Herly Parente. Nessa escola foi tomada a decisão conjunta de se desfazer do Laboratório 
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de Iinformática Educativa (LIE), por entender, na época, que não havia necessidade de uso do 

laboratório com a chegada dos laptops, distribuindo os computadores nas salas de biblioteca, 

dos professores e na secretaria. Os professores, durante a formação, perceberam que essa ideia 

não foi das melhores, por compreender que os usos digitais não se restringiam ao 

equipamento unicamente, mas às possibilidades abertas desses recursos no espaço escolar. 

A formação se estendeu até o ano 2013 devido a uma série de fatores que dificultaram 

o andamento do curso, dentre eles, a estrutura física, lógica e elétrica que não estava pronta 

para receber os laptops, resultando no adiamento do seu uso na sala de aula.  Os “uquinhas” 

ainda estavam encaixotados no setor da Secretaria de Educação.  Foram memorandos, ofícios, 

audiências, solicitando a conclusão da sala. E, nesse ritmo, ficamos por quase um ano 

impedidos de iniciar atividades utilizando os laptops na sala de aula. Com esse impasse, que 

afetou a todos os envolvidos no projeto (UFRN, NTM, escola, comunidade), decidimos em 

reunião iniciar a formação sem o uso dos uquinhas na sala de aula, distribuindo os laptops 

somente para os professores.  Ainda nessa reunião, propôs-se a elaboração de ações 

pedagógicas de uso do “uquinha” (anexo 02), por exemplo, sobre o problema do translado do 

laptop da sala do UCA para a sala de aula, demandando tempo e reduzindo o ritmo de 

aprendizado dos alunos.  Houve também uma proposta sugerida por uma professora, 

disponibilizando de seu tempo para ministrar oficinas de informática, aos sábados, para os 

pais dos alunos conhecerem e se apropriarem das ferramentas tecnológicas do laptop de seus 

filhos, mas por motivos pessoais essa proposta não se concretizou. 

Esse contexto sociopedagógico de resolução de problemas referentes ao UCA 

proporcionou o engajamento de professores no intercâmbio de ideias, questionamentos, 

propostas e aprendizados, cujas práticas e experiências individuais são negociadas em 

comunidades (WENGER, 1998).  Em decorrência disso, nossos encontros formativos foram 

se configurando a partir do engajamento desses professores que se reuniam na escola no 

período de duas horas cedidas do planejamento para discutir, sugerir e decidir sobre as 

questões de uso das tecnologias móveis na escola.  

Enfrentamos mais um desafio: a dificuldade com o sistema Metasys, que começou 

com um problema de inicialização conhecido como o “problema do X”, que impede de abrir o 

sistema.  Devido a esse problema, alguns professores se mostraram insatisfeitos sem querer 

mais usar o equipamento, alegando que além de perder muito tempo para ligar (devido a 

lentidão de inicialização do sistema), corre o risco do sistema não funcionar. Sugerimos, com 

o apoio da instituição formadora (SEDIS/UFRN) do Projeto UCA, mudar o sistema para a 

versão UbuntUCA do Linux, que é um sistema desenvolvido para laptops do Programa UCA, 
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adaptado a telas pequenas, de uso agradável, leve, e por isso, de inicialização mais rápida.   

 Apesar desses problemas apresentados, os professores, com muita persistência, 

conseguiram superar as etapas iniciais do módulo de Apropriação Tecnológica no Metasys. 

Desenvolveram atividades pedagógicas utilizando os aplicativos no laptop, reuniram-se em 

grande grupo, e juntos tentaram conhecer a lógica do software, dos aplicativos instalados, 

conheceram os editores de textos, de desenho e de apresentação, utilizaram a câmera para 

filmar e fotografar a si próprios. Foram momentos bem participativos com a parceria de todos.  

Quando não conseguiam acessar um aplicativo ou salvar um documento, contavam com a 

ajuda dos próprios colegas.  Pouquíssimas vezes houve intervenção de nossa parte.  Eles 

aprenderam interagindo uns com outros.  Com isso, deixamos de lado o passo-a-passo dos 

comandos e lançamos mão de atividades desafiadoras que deram oportunidades aos 

professores de explorar mais os recursos digitais.  Uma dessas atividades por eles relatadas 

como a mais expressiva foi o desafio de fotografar a si mesmos usando a câmera do laptop 

para inserir a imagem no editor de texto.   

Nesse módulo, contamos também com a participação de todos os funcionários, 

inclusive do pessoal de apoio (porteiros, pessoal da merenda e auxiliar de serviços gerais) 

pois, para a gestão, era imprescindível a participação desse pessoal devido a mobilidade do 

laptop em espaços diferenciados, exigindo desses profissionais o conhecimento tecnológico 

para interagir com os alunos.  

Nesta perspectiva de formação, tomamos como referência de análise a categoria 

arquiteturas pedagógicas e apropriação tecnológica do professor para analisar os relatos das 

experiências dos professores colaboradores que participaram do módulo “Apropriação 

Tecnológica”, oferecido nas duas versões (Metasys e UbuntUCA). Na primeira, 

apresentaremos os relatos de atividades realizadas por esses professores e, na segunda versão, 

os comentários realizados no fórum do e-ProInfo sobre a experiência no sistema UbunUCA. 

Em seguida, apresentaremos os relatos das experiências formativas dos módulos, com o 

objetivo de observar os desafios e impactos do letramento digital no cotidiano do professor a 

partir das arquiteturas desenvolvidas.  

Com base nesse objetivo, organizamos a análise desses relatos sugeridos pelos 

módulos, da seguinte forma:  

 Momento 01 – Módulo: Apropriação Tecnológica – duas atividades realizados 

no editor de texto Kword, duas atividades realizadas no editor de apresentação 

Kpresent e comentários de seis professores sobre a nova experiência com o 

sistema UbuntUCA. 
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 Momento 02 – Módulo: Web 2.0 – comentários dos professores no “Fórum e-

ProInfo” sobre a navegação no tutorial do módulo Cidade Virtual, e relatos 

sobre a experiência de criação do blog realizada na oficina de blog. 

 Momento 03 – Formação do Professor – a interação do grupo no whatsapp e 

apresentação de seminários. 

 

6.1 MOMENTO 01 – Módulo: Apropriação Tecnológica 

 

6.1.1 Atividades realizadas no editor de texto kword (Metasys): 

 

Na semana de formação, iniciamos as atividades com o objetivo de conhecer os 

comandos e ferramentas de formatação do programa de processamento de texto do Kword, um 

aplicativo que faz parte do suíte de escritório do Metasys.  Nessa atividade, propomos quatro 

ações/desafios: (1) assistir ao vídeo Tecnologia e Crianças exibido no fantástico 

(<https://www.youtube.com/watch?v=i27ISKeqT_A>); (2) buscar uma imagem na internet 

relacionada com a temática apresentada no vídeo sobre tecnologia e salvar na pasta (3) 

elaborar um texto reflexivo sobre a temática e (4) inserir a imagem no texto.  

Veremos a seguir as experiências de duas professoras. A „professora01_Kword‟ é 

professora auxiliar do 4º ano e a „professora02_Kword‟, do 3º - ambas do vespertino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Acervo da pesquisa 

 

 

Na Figura nº12, podemos observar que a „professora01_Kword‟ não faz uso 

Figura 12- Professora01_ Kword Figura 13 – Professora02_Kword 

 



118 

 

 

apropriado das ferramentas de formatação do texto, por exemplo, a imagem inserida provocou 

a quebra automática do parágrafo.  Mas, por outro lado, ela soube buscar a imagem na 

internet, salvar numa pasta e inseri no editor de texto. 

Já „Professora02_Kword‟, em sua produção (Figura nº13), usou da estratégia de inserir 

a imagem no final do texto de forma a não provocar a quebra do parágrafo por desconhecer o 

comando que permite o texto se alinhar ao redor da imagem, mas para salvar a imagem e 

inserir no editor de texto, foi necessária a nossa ajuda. Nessa experiência, vimos que esse 

aprendizado motivou a „Professora02_Kword‟ a pensar uma atividade de produção de texto 

para seus alunos, seguindo as mesmas orientações dadas na formação.  

Nessa formação, no primeiro momento, desenvolvemos arquiteturas pedagógicas 

voltadas para o planejamento da atividade e no segundo momento, utilizamos arquiteturas 

pedagógicas para as estratégias de atividades dos usos digitais em sala de aula. Houve espaços 

para sugestões, tirar dúvidas e resolver problemas. Na arquitetura pedagógica estratégia de 

atividades dos usos digitais, a „Professora02_Kword‟ propôs uma produção de texto para o dia 

dos pais. Pensou na produção de um cartão postal feito no Tux Paint, mas decidiu optar pelo 

texto livre em que o aluno pudesse utilizar uma busca de imagens no Google Image e produzir 

o texto no Kword. 

A Figura nº14, a seguir, apresenta a produção do aluno Victor do 3º ano da atividade 

sugerida pela Professora02_Kword: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Nessa atividade, a „Professora02_Kword‟ percebeu que seus alunos não tiveram 

dificuldades para realizar os mesmos passos seguidos por ela na formação e, na medida em 

que observava seus alunos interagindo com o laptop e executando as ações com facilidade, foi 

Figura 14 –Aluno da  Professora02_Kword 
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aprendendo com eles novos comandos e novas ferramentas. 

Inegavelmente, experiências como essas possibilitam a ampliação do repertório 

multiletrado do professor. Embora o objetivo especificasse a exploração das ferramentas de 

formatação do editor de texto Kword numa perspectiva mais instrumental, o que prevaleceu 

nas interações em relação as arquiteturas pedagógicas: „atividades planejadas‟ e „estratégias 

de atividades dos usos digitais‟ desenvolvidas, foi o desafio em discutir o vídeo apresentado,  

a elaboração do texto reflexivo sobre o vídeo discutido e a seleção da imagem na internet – 

não é qualquer imagem – mas aquela escolhida pelas professores para ilustrar bem a ideia 

construída no texto.  

Observamos que, apesar da dificuldade dessas professoras nos comandos do 

aplicativo, não as impediram de realizar as atividades, pois não estavam preocupadas com os 

aspectos técnicos - que poderiam ser sanados com ajuda do colega do lado ou da 

coordenadora – mas as vivências engajadas da experiência de participação de uma 

comunidade de formAção (JOSSO, 2009; WENGER, 1998) que envolvem o aprender juntos, 

o compartilhamento e a agência (ARCHER, 2015).   

 

6.1.2  Atividades realizadas no editor de apresentação: Kpresent (metasys) 

 

Na formação seguinte, iniciamos realizando uma atividade com o editor de 

apresentação o „Impress‟, um aplicativo que possibilita a criação de apresentações em slides 

com objetivo de conhecer seus comandos. Essa atividade teve como desafios: (1) tirar uma 

selfie, utilizando a„cam‟ do laptop, (2) inserir a imagem fotografada no slide do Impress e (3) 

relatar no próprio slide as experiências, dificuldades e avanços vivenciadas durante a 

realização da atividade, como veremos - nas figuras a seguir - a produção de slide do Impress 

realizada por duas professoras, ambas do 3º ano, as quais relatam sobre suas experiências 

nesse aplicativo:  
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a) As produções das professoras utilizando o editor de apresentação Impress: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Nessa atividade, extraímos para nossa análise os relatos das professoras produzidos no 

próprio aplicativo Impress.Vejamos: 

 

Figura nº 15: Professora01_Impress 

 

“A aula de hoje foi muito boa pois nos permitiu conhecer novas ferramentas: 

Mesmo em alguns momentos havendo falhas como: sair da página: perder-se 

durante o processo de aprendizagem; etc” 

  

 Podemos perceber, no próprio relato, que essa Professora01_Impress já possuía uma 

experiência com tecnologias, ao mencionar sua satisfação por conhecer novas ferramentas.  

Observamos que, durante a realização da atividade, a Professora01_Impress não teve 

dificuldades no comando com a cam para fotografar, no uso do layout dos slides bem como 

no uso dos comandos de formatação do texto, mas sente dificuldades em encontrar a imagem 

salva na pasta para inserir no editor Impress e, ao minimizar a janela do aplicativo em busca 

da pasta não encontrada, não consegue visualizar o aplicativo minimizado.  

  Nessa segunda atividade, observamos que as professoras foram mais ágeis no uso dos 

comandos básicos de edição devido à experiência anterior utilizando o Kword (editor de 

texto).  Esse aprendizado ajudou as professoras a elaborarem uma apresentação em slide para 

ser mostrada no evento Café Tecnológico, como resultado de uma atividade planejada que 

colocou em prática na sala de aula com seus alunos. Vimos também que, nessa produção, a 

Professora01_Impress organizou os slides, introduzindo os tópicos de apresentação, e 

Figura 15 - Professora01_Impress  Figura 16 - Professora 02_Impress 
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selecionou o modelo e os efeitos, sempre auxiliada pela coordenadora, a professora 

Conceição.   

 

Figura nº 16: Professora02_Impress 

 

“Aprendi a mudar a letra, a cor o tamanho a tirar foto e salvar. Fazer o slide. 
Aprendi a abrir o programa para desenvolver o slide. Tipos de slide. Colocar 

a foto no slide. Efeito. Aprendi avoltar e utilizar a tecla f5”. 

 

Nesse relato, a Professora02_Impress mostra-se focada no aprendizado dos comandos 

básicos, mantém o texto em caixa alta, desconhecendo os comandos da tecla Caps Look. No 

início da sua formação, relatou que nunca havia feito um curso de informática, apesar de saber 

acessar as redes sociais, mas desconhecia os editores de texto, de gráfico e de apresentação. 

Nesse processo formativo, a Professora02_Impress replicou essa experiência ao elaborar uma 

apresentação de slides das atividades realizadas em sala de aula para apresentar no evento 

Café Tecnológico. Precisou, também, da ajuda da professora Conceição. 

 Nessa análise, podemos observar que as arquiteturas pedagógicas desenvolvidas na 

formação posicionam as professoras no contexto de práticas pedagógicas e tecnológicas que 

vão além da dimensão técnica, envolvem uma participação mais engajada. Elas refletem, 

discutem, compartilham ideias, saberes e aprendizados.  

 A formação “Apropriação Tecnológica”, na versão UbuntUCA, ocorreu devido a uma 

série de problemas apresentados no sistema Metasys, principalmente o “problema do X”, 

como já comentamos. Nessa formação, damos continuidade ao desenvolvimento das 

arquiteturas pedagógicas realizadas no planejamento e nas estratégias dessas atividades. 

Quando iniciamos o módulo, observamos que o aprendizado foi bem mais rápido. Isso se 

deve ao fato de esses professores já terem vivenciado a experiência da lógica de navegação e 

edição dos aplicativos na formação anterior e, por essa razão, não sentirem dificuldades no 

manuseio.   

Nas atividades de navegação do UbuntUCA,  propomos o desafio de avançar mais 

nessa possibilidade tecnológica, acessando o fórum do e-ProInfo (um ambiente virtual 

colaborativo de aprendizagem)
28

 para relatar a experiência de navegação do novo sistema 

operacional, comparar com o sistema anterior, o Metasys, e apontar vantagens e desvantagens. 

 Vejamos os comentários: 

                                                
28O e-ProInfo é um software público, desenvolvido pela Secretaria de Educação a Distância – SEED, do 

Ministério da Educação – MEC. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=289&Itemid=356
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Professora 01_UbuntUCA:  

 

“Olá pessoal, boa tarde! O novo sistema operacional, o ubuntUCA, difere do 
anterior, o metasys, pela facilidade em acessar programas, já que o menu é 

mais abrangente e torna-se mais rápido e mais prático ter acesso a vários 

programas”. 

 

Professora 02_UbuntUCA: 

 

“O referido programa só foi utilizado durante a formação, porém percebe-se 

que este sistema é mais fácil pois nos permite acessar alguns links de forma 

mais direta, o sistema e leve permitindo o acesso mais rápido por parte das 
crianças”. 

 

Professora 03_UbuntUCA: 

 

“Olá Colegas Professores! achei o sistema ubutuca mais fácil de manusear 
como também acessar seus links, tenho absoluta certeza que os alunos terão 

esta mesma impressão”. 

 

Professora 04_UbuntUCA: 

 

“Olá professores! O sistema Ubuntuca realmente é melhor que o Metassys, 
no entanto ainda precisamos melhorar. Talvez mais velocidade na net, 

computadores mais modernos com a tela maior ajudassem a otimizar nossas 

atividades em sala”. 

 

Professora 05_UbuntUCA: 

 

“Esse novo programa é bem melhor que o outro pois, pode-se trabalhar 

contéudos com mais facilidade devido ser mais prático e rápido, facilitando 
o acesso tanto para os professores quanto aos alunos no contexto 

tecnológico”. 

 

Professor 06_UbuntUCA: 

 

“Pois é... o sistema Ubuntuca é verdadeiramente mas ágil que o sistema 
anterior, o Linux Metasys, isto por ocupar menos espaço da memória flash, o 

que compromete menos a capacidade de processamento.Ademais, o pacote 
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de programas que vem instalado no sistema é infinitamente mais completo: 

dois navegadores, dois reprodutores de mídias, todo o kit do Libre Office, 

assim como uma grande varidades de jogos educacionais...Muito bom!”. 
 

Podemos observar que esses seis professores com experiências diferenciadas em 

letramento digital apresentam as mesmas impressões sobre a navegabilidade do novo sistema 

operacional, ao reconhecerem que o software é mais rápido, leve e de fácil acesso. Esse 

reconhecimento se deve à experiência da formação anterior. Embora o professor 06_ 

UbuntUCA possua curso técnico de informática, razão pela qual descreve com mais precisão 

as características e funcionalidades do sistema, sua percepção não difere dos demais. A 

professora 04_UbuntUCA, apesar de pouca convivência com a tecnologia, não se restringe 

apenas à descrição do software, vai mais além de uma discussão técnica, ao comentar a 

limitação da tela do laptop e da lentidão da net.  O letramento digital, nessa formação, tem 

como objetivo o aprendizado colaborativo, o aprender juntos experiências advindas da cultura 

digital. 

 

6.2 MOMENTO 2 – Módulo: Web 2.0  

 

6.2.1  Atividades realizadas no e-ProInfo (Cidade Virtual/ Fórum): 

 

A partir dessas experiências de práticas engajadas desenvolvendo arquiteturas 

pedagógicas, demos continuidade ao módulo 2: Web 2.0, o que para nós foi um grande 

desafio.   Primeiro porque, apesar dos professores não mais resistirem às tecnologias, pois já 

fazem uso pessoal do celular, redes sociais e whatsapp, a maioria desses professores não 

consegue utilizar os recursos digitais nas atividades pedagógicas, por duas razões: (1) a 

escola, na forma como está configurada – com seus currículos rígidos, propondo um ensino 

homogeneizante, de práticas de escrita tradicional que restringe o tempo pedagógico ao diário 

de classe, à lousa e ao livro didático – não consegue lidar com as novas linguagens presentes 

na vida dos jovens; (2) mas, ao tentar se aproximar dessa modernidade de inovações 

tecnológicas, reproduzem as mesmas práticas, visando as tecnologias como 'recursos 

didáticos' que servem para auxiliar o professor na transmissão do conteúdo.  

O Módulo Web 2.0 tem como objetivo a familiaridade de ferramentas interativas 

disponíveis na internet tais como: correios eletrônicos, blogs e listas de discussão, visando a 

interação dessas ferramentas para impulsionar o uso da web, possibilitando a formação de 

redes colaborativas e a construção coletiva do conhecimento. Tem como proposta a vivência 
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de ações pedagógicas com o uso desses recursos, a reflexão sobre elas e suas possibilidades 

para o planejamento de situações de aprendizagem em sala de aula. A página de apresentação  

do módulo é representada por uma cidade virtual,  levando o cursista a transitar entre a 

“cidade dos Mails” e a “cidade dos Blogs”, com direito a uma parada no Posto de 

Abastecimento que possibilita assistir a vídeos e conhecer projetos interessantes, como 

mostra a Figura nº 19 abaixo:  

 

Figura19  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cidade Virtual do Módulo Web. 2.0
29

 

 

Nesse módulo, „Web 2.0‟, os professores teriam como desafio navegar nessa cidade 

virtual que os orienta como acessar informações para criar uma conta de e-mail do Gmail e 

blog no Blogger.  Os professores transitaram pelas cidades, fizeram leituras contextualizadas 

sobre a importância do correio eletrônico, conheceram as vantagens do provedor Gmail no 

fornecimento de contas gratuitas para utilizar ferramentas abertas como blog, youtube, editor 

online, bate papo, etc, e realizaram leituras sobre blog. 

Após a navegação desses conteúdos e leituras, apresentamos alguns blogs educativos, 

socializando seus endereços (URL) com objetivo do professor conhecer a potencialidade 

educativa do recurso, criar seu próprio blog e planejar uma atividade de uso do blog criado.  

Na conclusão dessa atividade sugerimos como avaliação a socialização dessas experiências de 

navegação no Fórum do e-ProInfo, levando em consideração os seguintes encaminhamentos: 

 

1. Descrever a experiência de navegação da Cidade Virtual do Módulo „WEB 2.0‟ - 

comentar as dificuldades de acesso às páginas, aos links - na transição de uma página a 

outra. 

2. Após a análise dessa experiência de navegação, comentar sobre as leituras 

contextualizadas do módulo - citando quais pontos já conhecidos e novos que estão 

                                                
29Disponível em: http://www.virtual.ufc.br/cursouca/modulo_web2/index_geral_cidade1.html 
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ajudando na ampliação do repertório sociopedagógico, mediado pelas tecnologias 

digitais da informação e comunicação/TDIC. 

 

Nas falas desses professores, percebemos uma diversidade de prática de letramento 

digital que vai desde a navegabilidade intuitiva sugerida pelo próprio software de animação 

que permite a interação e navegação na cidade virtual até o compartilhamento de experiência 

com os colegas através dos textos, vídeos assistidos, mensagens enviadas e recebidas por e-

mail e a criação de blogs. Vejamos os comentários, a seguir: 

 

Professora 01_WEB 

A professora 01_WEB faz o reconhecimento de alguns comandos apesar de admitir – 

em outros momentos - nunca ter feito um curso de informática ou de internet, alega ter 

aprendido sozinha por exigência da graduação nas questões de pesquisa, formatação de textos 

e apresentação dos trabalhos.  Essa experiência não somente facilitou o aprendizado de novos 

comandos, como também ampliou o repertório sociopedagógico, possibilitando o uso das 

tecnologias em sala de aula.  Reconhecemos que o letramento digital dessa professora tem se 

desenvolvido sem maiores obstáculos por ela fazer parte de uma comunidade de grandes 

avanços tecnológicos e de uma interação midiática intensa.  
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Professora 02_WEB 

 

 

 

 

 

 

Observamos que a professora 02_WEB, no primeiro comentário, possui experiência de 

navegação hipertextual e compreensão dos ícones ao dizer que “as leituras são auto-

explicativas”.  Embora queira afirmar que o fato de serem “auto-explicativas” tenha 

facilitado a sua navegação, ao contrário do que acreditamos, pensamos ser o conhecimento de 

navegação que a fez perceber que as leituras são autoexplicativas,  graças a sua participação 

no Módulo anterior: Apropriação Tecnológica.  

No segundo comentário, a professora 02_Web, ao firmar “ainda não tinha feito meu 

blog” – referindo-se a oficina de criação do blog que iria acontecer, complementa que apesar 

disso as experiências formativas realizadas do Módulo Web 2.0, as leituras discutidas na 

formação sobre uso do blog na educação ajudou a desenvolver atividades com os alunos 

socializando links de atividades interessantes “como complemento para minhas aulas”. 

 

Professora 03_WEB 
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Observamos que a Professora 03_WEB reconhece que a forma detalhada e rica do 

módulo Web 2.0 contribui para uma interação de fácil navegação entre as cidades, sem 

perceber que os comandos dessa navegação dependem da noção que se tem de links e 

hipertextos, vivenciado na formação do Módulo anterior: Apropriação Tecnológica que 

possibilitou a professora interagir nas leituras hipertextuais das imagens, vídeos e textos e que 

estão, agora, na forma de links para serem acessados como pontos turísticos do conhecimento 

oferecidos nessa interação com a cidade virtual. 

 

 

Professora 04_WEB 

 

 

 

 

 

 

Identificamos, nesse comentário, o termo „monitora‟ atribuído a nós formadores, 

revelando de certa forma que a Professora 04_WEB está focando o seu aprendizado nas 

dificuldades estritamente técnicas, por exemplo, dificuldades de acesso à cidade virtual, 

pesquisar e colar as informações, enviar e receber mensagens através do blog.  Apesar dessas 

dificuldades, a professora reconhece que elas são superadas na interação com a „monitora‟ e 

no contato gratificante “com outros colegas”. Essa relação com o outro propiciada pela 

comunidade de formação ajuda no aprendizado, pois tem como objetivo o aprender juntos, 

compartilhando ideias, desenvolvendo arquiteturas. 

Nos comentários a seguir, observaremos o relato de quatro professores que não 

tiveram muitas dificuldades de navegação hipertextual, avançando em direção a novos 

percursos sem se perder nele em busca de novas leituras e aprendizados.  

Vejamos seus comentários:  
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Professora 05_WEB 

 

Professora 06_WEB 

 

 

Professora 07_WEB 
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Professora 08_WEB 

 

 

Podemos observar que as professoras 05, 06, 07 e 08_WEB começam descrevendo o 

software de animação: Cidade Virtual e fazem o reconhecimento das interfaces interativas, 

escolhendo os lugares que gostariam de navegar. E, nessa navegação, descobrem novos 

caminhos: “há um posto de abastecimento, no qual temos duas possibilidades: de assistir 

vídeos interessantes e projetos para enriquecer nossos conhecimentos”(Professora 07_Web).   

Nesse letramento digital, as professoras - ao fazerem a escolha - decidem em que 

parada clicar, que leituras realizar. Com essa experiência, a Professora 08_Web percebe que 

sua prática tem melhorado, embora não especifique  como e o que faz com esse ambiente em 

sala de aula, mas sua participação tem sido bastante significativa no desenvolvimento das 

arquiteturas pedagógicas realizadas na formação.  

As arquiteturas pedagógicas empreendidas nessa formação utilizaram o fórum do 

ambiente e-ProInfo, no horário de planejamento do professor. Os encaminhamentos a 

distância não lograram êxito devido às escassas interações entre os professores, 

principalmente aqueles que trabalhavam em dois horários, em escolas diferentes e distantes 

umas das outras.  Eles chegavam cansados e não tinham interesse em acessar a internet para 

realizar atividades.  

Observamos que boa parte desses professores, que costumam utilizar a internet em 

casa acessa as redes sociais para entretenimento, compreendido, nesta pesquisa, como 

momentos de lazer possibilitado pela interação. Por exemplo, no facebook,  leem,  publicam, 

curtem e compartilham coisas que lhes interessavam.  Com o uso do whatsapp, esse 

entretenimento se intensificou entre os professores, gestores e funcionários. As tecnologias 

digitais da informação e comunicação serviram para potencializar a interação e possibilitar o 

aprendizado dos comandos exigidos nos aplicativos como anexos de fotos, vídeos e arquivos, 

postagens e compartilhamentos de textos e vídeos.     
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Entendemos, com isso, que denominar o curso como semipresencial não significa 

necessariamente encaminhar atividades a distância, mas sim favorecer um espaço de 

aprendizagem ubíqua (SANTAELLA, 2013) que nos permite compreender a aprendizagem 

como algo que acontece em qualquer lugar e de diferentes modos.  Estamos aprendendo a 

todo instante, ampliando nossa prática de letramento digital em atividades que fazemos para 

saber (COPE; KALAZANTIS, 2009).  Foi a partir dessa compreensão que propomos o 

facebook como dispositivo de formAção online que possibilita não somente a interação e 

navegabilidade como também a participação engajada dos professores nas ideias, produções e 

atividades compartilhadas na rede.  Foi daí que surgiu a ideia de criar um grupo no facebook.  

Nessa formação, foi proposta uma oficina de 8h sobre blog, a ser realizada no sábado, 

nos turnos da manhã e tarde. Teve como objetivo a criação do blog para o professor utilizar 

como recurso pedagógico. Na sala onde foi realizada a oficina, embora lotada, não houve 

tumulto, apesar do intenso calor e com apenas um ventilador funcionando.  

Percebemos que os professores estavam bem sintonizados na parceria uns com os 

outros, compartilhando ideias e tirando dúvidas.  Nesse clima, aprenderam a criar o blog, 

inserir os endereços dos blogs dos colegas, colocar imagens, vídeos do youtube e publicar 

textos. 

Essa oficina  desenvolveu-se de forma proveitosa sem frustrações e ansiedades, uma 

vez que esses professores já haviam vivenciado uma discussão anterior das possibilidades do 

blog e se familiarizado com seus recursos de texto e de vídeo. Todos os professores 

conseguiram criar o seu blog, embora alguns não tenham conseguido concluir todas as etapas, 

por exemplo, a etapa de inserir vídeo.  Essa é a etapa que sugeriu ao professor pesquisar 

alguns vídeos educativos publicados no youtube para serem inseridos no blog como proposta 

de atividades pedagógicas. Aos professores que não finalizaram, sugerismo concluir no 

horário da formação, planejando uma atividade utilizando o blog. 

No final da oficina, recomendamos postar o relato de experiência de criação do blog 

no fórum do e-ProInfo, pontuando as dificuldades de preparação da página, das postagens de 

textos, vídeos e imagens.  Vejamos alguns relatos dessas práticas de letramento digital feito 

com os professores: 

Professora 01_Blog 
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Observamos que a professora 01_Blog, utiliza – na digitação - a letra em caixa alta, 

devido a sua inexperiência em desativar a tecla „CapsLook‟ -  que ao ser ativada, todas as 

letras do teclado ficam em maiúscula -  Essa questão, que é uma questão de informação, é 

simples de se resolver, principalmente, se considerarmos o fato de a professora 01_Blog ter 

iniciado o curso Apropriação Tecnológica sem sequer saber ligar o computador. Neste 

módulo Web 2.0, podemos testemunhar os avanços da professora a partir da produção do seu 

blog bem como o seu empenho em fazer uso na sala de aula, apesar de suas limitações. 

 

Professor 02_Blog 

Como podemos observar, o letramento digital do Professor 02_Blog já é bastante 

avançado.  Ele já possuía blog e fazia uso educativo em suas aulas. É inegável o 

conhecimento do professor na apropriação da tecnologia, mas esse conhecimento não foi 

suficiente para manter seu blog em funcionamento. Atribui a isso a limitação de alguns 

recursos do aplicativo Blogger e só após as atividades do UCA que foi possível sua retomada, 

tendo o contato com novos recursos do blog.  Observamos que a razão dessa retomada tem 

base no desenvolvimento de arquiteturas pedagógicas em torno das reflexões sobre o uso e 

análise dos relatos de aulas e atividades realizadas com o blog. 

 

Professora 03_Blog 
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Nesse comentário, observamos que a professora 03_Blog não menciona as 

dificuldades que sentiu em criar o blog, dá ênfase a reflexão sobre o uso dele, reconhecendo 

como ferramenta de interação planejada e discutida pedagogicamente, fazendo uso do blog 

em sala aula como mais uma estratégia de aprendizagem.  

  

Professora 04_Blog 

 

 Interessante observar que, nesse comentário, a Professora 04_Blog reconhece a 

importância do blog na educação e sugere a sua utilização nas atividades pedagógicas, mas 

não menciona sua experiência de criação e publicação bem como suas dificuldades e avanços. 

 Reconhece as tecnologias como potencial educativo, mas nos informou que está sem 

tempo para planejar uma atividade com blog e trabalhar com os alunos. 

 

Professora 05 Blog 
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Podemos observar que Professora 05_Blog explora bem os recursos de formatação do 

texto do ambiente fórum, personalizando a cor da fonte, inserindo gif para expressar emoção 

das descobertas e aprendizados. Essa experiência revela que a professora possui uma boa 

apropriação tecnológica que lhe dá autonomia de edição e uso desses recursos, conseguiu 

criar o seu blog, reconhecendo a importância pedagógica desse uso, mas não comentou a 

experiência de uso na sala de aula com seus alunos. Questionada sobre isso - em seu 

planejamento – falou-no que sentia muita insegurança e precisava estudar mais em casa e 

rever os comandos de postagem de texto e de vídeo, pois queria que seu blog fosse atrativo 

para seus alunos. Quando indagamos sobre a possibilidade de iniciar com poucos itens de 

postagem, mas propondo aos alunos o que poderia melhorar e abordar em seu blog, ela 

refletiu e achou bem interessante essa possibilidade para se pensar no futuro, pois, no 

momento, precisava estar segura sobre o uso. 

 

Professora 07_Blog 

 

No início do curso, presenciamos que a Professora 07_Blog possuía mínima noção dos 

usos digitais. Nunca usou e-mails, editor de texto e de apresentação de slide e apresentou 

muitas dificuldades de navegação nas páginas da web.  Na experiência com blog, após a 

formação: Web 2.0, a Professora 07_Blog, já acessava com facilidade os sites de pesquisa de 

seu interesse.  Relatou, uma vez, que tentou baixar um vídeo educativo para sua turma, mas 

não conseguiu porque teria que instalar um programa específico para baixar vídeos do 

youtube.  Essa compreensão de que se deve usar um aplicativo para baixar o vídeo na internet, 

evidencia uma prática de letramento digital que vai além da apropriação tecnológica, pois 

envolve uma comunidade que está o tempo todo compartilhando informações de usos desses 

recursos para resolver problemas.   
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Não foi abordado, no curso, o programa de instalação que baixa vídeo do youtube.  A 

professora 07_Blog, ao tentar baixar o vídeo, encontrou esse obstáculo, conversou com sua 

filha e descobriu o problema.   Mesmo a professora que não saiba como fazer a busca na 

internet encontrar o programa e baixar, tem conhecimento de que o vídeo no youtube 

precisará desse programa para ser salvo em seu computador.  Na oficina de blog, seu empenho 

foi surpreendente, pois além de criar o blog, mesmo de forma limitada, publicou algumas 

atividades para serem realizadas em sala de aula, no dia seguinte.  

Nos diálogos acima, vimos que o processo de letramento digital desses professores 

difere um do outro, mas todos buscam refletir, planejar atividade de uso, superam dificuldades 

de apropriação técnica e aplicam essa experiência na sala de aula impulsionados pela 

experiência de participação na comunidade de formAção. Observamos que, quando essa 

participação é mínima, as práticas multiletradas dos professores acontecem de forma bem 

limitada, como veremos nos relatos a seguir de duas professoras: Professora 08_Blog e 

Professora 09_Blog, que apresentam uma experiência semelhante à das professoras:  

Professora 01_Blog e Professora 07_Blog, mencionadas anteriormente, mas que 

diferem na forma como percebem e se apropriam dessas ferramentas na prática.    

 

Professora 08_blog 

 

Professora 09_blog 
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Essas professoras, na formação, apresentavam muitas dificuldades de apropriação 

tecnológica da mesma forma como as professoras: Professora 01_Blog e Professora 07_Blog, 

com a diferença de que estas conseguiram utilizar o blog na sala de aula, enquanto aquelas 

remetiam para o futuro a possibilidade desse uso.   

Em nossa análise, observamos que esses professores, durante a formação, tiveram 

reduzida participação ou por motivos de saúde ou por problemas de transporte que os fizeram 

chegar atrasados no final do horário. Acreditamos ser, por essa razão, que esses professores, 

não estando seguros dos usos digitais e com o entendimento arraigado de espaços-tempos 

lineares de aprender e ensinar, adiam para futuro a possibilidade desse uso em sua prática.  

Compreendemos, com isso, que, quanto maior for a vivência de experiência de 

participação na comunidade de formAção maior será sua implicação com as tecnologias 

digitais. O repertório de práticas multiletradas dos professores, quando ampliado pelo uso das 

arquiteturas pedagógicas, possibilita o engajamento desses professores em suas práticas 

pedagógicas abertas.  

Percebemos, ainda, que a experiência de participação dos professores na internet, após 

o módulo Web 2.0 se intensificou, principalmente, com a criação do grupo no facebook 

(https://www.facebook.com/groups/herlyuca/?fref=ts) para compartilhar atividades como 

vídeo e registros fotográficos produzidos pelo próprio professor na sala de aula e publicar no 

blog
30

 atividades para serem realizadas com seus alunos, como ilustrados  nas figuras abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O desenvolvimento dessas arquiteturas pedagógicas realizadas nas interações 

engajadas dessa formação favoreceu, também, na criação do grupo „Escola Herly‟ no 

                                                
30Lista de blogs dos professores encontra-se disponível em: http://herlyuca.blogspot.com.br/.br/whatsapp/ 

Figura 18-Grupo no Facebook Figura 19 -Blog da professora do 2º ano 

Fonte: acervo da pesquisa 

 

 

https://www.facebook.com/groups/herlyuca/?fref=ts
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whatsapp
31

 para comunicar, manter contato, compartilhar ideias não somente relacionadas às 

atividades da escola, mas também para fortalecer os laços de amizade.  

Na tabela a seguir,  destacam-se alguns exemplos das interações ocorridas no 

whatsapp entre professores, gestores, funcionários e colegas que enviam mensagens, avisos, 

publicam e compartilham atividades registradas por meio da câmera do celular e eventos que 

ocorrem na ida a escola, na própria escola e em casa na hora do lazer, compartilhando vídeos, 

textos e gargalhadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo da pesquisa 

 

As atividades de práticas multiletradas possibilitadas pelas arquiteturas pedagógicas 

nessa formação resultaram na participação desses professores em eventos como o Seminário 

                                                
 

Tabela 07 – registros da interação no whatsapp  (Anexo 04) 
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Integrador das Escolas UCA do Estado do RN I e II, com vistas a relatar experiências, 

apresentar projetos, participar de palestras e oficinas. Os professores que foram contemplados 

para apresentar seus projetos empenharam-se na organização de roteiros e dos tópicos de 

apresentação em slide, fizeram registros fotográficos, filmagem e gravação de áudio.   

Com a ajuda da coordenadora do UCA, a professora Conceição, envolveram-se na 

construção digital do próprio banner, escolhendo as imagens e elaborando o texto-resumo do 

trabalho.  Professores mais independentes em relação a apropriação tecnológica montaram 

seus próprios banners a partir do modelo-padrão enviado por e-mail pela referida 

coordenadora do UCA.  

Observamos que durante a preparação da apresentação do projeto, os professores nos 

procuravam fora do horário da formação para compartilhar suas estratégias de trabalho a 

partir da análise que faziam da atividade realizada, observando, pesquisando e retomando o 

planejamento a cada interação com os seus alunos. Testemunhamos, também, os professores 

preocupados com as atividades em andamento, principalmente, quando alguns alunos não 

correspondiam a suas expectativas e quando deparavam-se com problemas técnicos dos 

laptops.  Devido a essas angústias, abrimos um espaço para que os professores descrevessem 

todos os passos percorridos no projeto, suas dificuldades e avanços bem como o relato 

avaliativo das atividades realizadas e em andamento.  

A mobilização dos professores nessa formação em torno da preparação do banner dos 

projetos a serem apresentados no seminário possibilitou o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas abertas e compartilhadas.  Vejamos, a seguir, alguns banners temáticos dos 

projetos realizados na escola os quais foram apresentados no Seminário Integrador: 
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Título: O cravo e a rosa 

Profª Glauciana Timbó Ferreira 

Turma 2º Ano 

Obejtivos: 

• Ampliar o repertório folclórico, sobretudo 

as cantigas de roda; 
• Expor ideias, sentimentos e vivências; 

• FormAção de palavras e frases dentro do 

contexto; 

• Desenvolver a oralidade, escrita e leitura 

• Utilizar o blog como ferramenta 

educacional; 
• Desenvolver a coordenação motora. 

 

 

Título: OS Personagens de mil faces: Análise 

comparada dos deuses mitológicos e personagens 

de ficção contemporânea. 

 
Profº Daniel Bezerra dos Santos 

Turma: 5º Ano, Ensino Religioso 

 

Objetivos: 

• Observar as referências mitológicas e 

simbólicas antigas presentes em filmes, 
jogos e quadrinhos da moderna indústria do 

entretenimento. 

•         Discutir junto aos alunos de que modo 

surge a inspiração para tais produtos de 
entretenimento, e as diferenças de 

significados atribuídos aos mesmos 

personagens em períodos históricos 

diferentes: Antiguidade e atual. 

 

Tabela 08: Trabalhos apresentados no Seminário Integrador das Escolas UCA /RN 
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Título: Projeto Culinária: Aprendendo com 

receitas 

 

Profª Érika Rafaelly Gouveia Nascimento 
Turma: 2º Ano 

Objetivos: 

GERAL: 
• Oportunizar ao aluno em processo de 

alfabetização a partir do gênero textual 

receita, o desenvolvimento da leitura e 
escrita de maneira lúdica, contribuindo na 

ênfase de se ter aulas mais dinâmicas e com 

o uso das tecnologias educacionais 

aplicadas a situações didáticas; 

ESPECÍFICOS: 

• Conhecer um texto instrucional (receita); 

• Explorar conceitos matemáticos como 
quantidade, data de validade, pesos e 

medidas; 

• Explorar conceitos de Higiene e saúde. 

• Oportunizar práticas de construção e 
elaboração de textos diversos, 

contextualizando-os em redações, ditados, 

desenhos.  

 

Fonte: acervo da pesquisa 

 

A criação de um espaço formativo para discutir estratégias de trabalho do professor 

proporcionou a formação de um cotidiano de práticas pedagógicas abertas que, ao 

desenvolver as arquiteturas pedagógicas, discutem, relatam experiências, compartilham 

leituras, planejam e avaliam atividades realizadas e em andamento, criam estratégias e 

aprendem juntos.  Esse espaço de práticas pedagógicas abertas nessa formação deu abertura 

para mais um evento que denominamos de Café Tecnológico que teve como motivação a 

apresentação final das atividades realizadas pelos módulos: Formação de Professores e 

Tecnologia Educacional: ensinando e aprendendo com as TIC, ambos objetivando a 

integração das tecnologias digitais da informação e comunicação/TDIC ao currículo como 

dispositivos de formAção e não como ferramenta didática.  

O Café Tecnológico, realizado na própria escola, teve o objetivo de apresentar 

estratégias de aprendizagem (arquiteturas pedagógicas) criadas pelo professor das atividades 

que desenvolvem em sala de aula, utilizando as tecnologias digitais. Durante o processo de 

elaboração dessas estratégias, alguns professores pesquisaram vídeos educativos sozinhos e 

socializaram, outros tiveram ajuda da coordenadora do UCA que juntos discutiram e 

selecionaram o vídeo mais adequado.  Mesmo após o módulo: „Apropriação Tecnológica‟, 
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observamos que alguns professores apresentavam dificuldades na utilização de slides, 

principalmente, na escolha dos efeitos de animação, cor e layout. Esses contavam com ajuda 

dos formadores e dos colegas. Além da orientação tecnológica, discutiam também o roteiro de 

ações das atividades a serem desenvolvidas, bem como a retomada do planejamento.  

Finalizado o processo de elaboração dessas apresentações, os professores, no Café 

Tecnológico, apresentavam suas estratégias de ensino, as atividades desenvolvidas na sala de 

aula e os resultados das possíveis aprendizagens de seus alunos. Criamos um grupo no 

facebook “Café Tecnológico” (https://www.facebook.com/groups/344060782445228/) para 

publicar e compartilhar os trabalhos desses professores. 

 Podemos ver na tabela nº 09 as apresentações em slides das atividades realizadas na 

sala produzidas pelos professores com e sem ajuda da coordenadora do UCA: 

 

 

 

Turma: 5º Ano -  

Profº Max Bezerra/ Artes 

 

Conhecer a cultura popular nordestina em forma 

de cordel, a partir da adaptação do filme: “Auto 

da Compadecida” 

 

Tabela 09 – Apresentação do II Café Tecnológico 2014 

https://www.facebook.com/groups/344060782445228/
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Turma: 5º Ano 

Profº Ricky Damasceno/ Inglês 

 

Projeto Herly Clothes. 

 

Os alunos criaram uma loja de roupa virtual para 

trabalhar o vocabulário de roupas em inglês e 

revisar o vocabulário de cores visto no bimestre 

passado. 

 

 

Obs.: O Profº Ricky não pode comparecer ao 

Café Tecnológico, mas produziu um vídeo de 

apresentação 

(https://www.youtube.com/watch?v=Q5-

pJAs4EAs#t=45) 

 

 

 

 

Turma: 1º Ano 

Profº Maria das Graças de Souza 

 

 

Resgate da cultura local a partir da discussão 

sobre o folclore brasileiro. 

Fonte: acervo da pesquisa 

 

A ação colaborativa presente nessa comunidade de formAção fortaleceu os laços 

profissionais entre colegas que compartilhavam ideias e sugestões, compreendendo a  

tecnologia não com um recurso didático, mas como dispositivo que amplia as possibilidades 

comunicativas entre os professores que estão juntos aprendendo a compartilhar ideias, 

https://www.youtube.com/watch?v=Q5-pJAs4EAs#t=45
https://www.youtube.com/watch?v=Q5-pJAs4EAs#t=45
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produções, estratégias pedagógicas, a refletir, intervir e a acompanhar os alunos em seus 

espaçostempos de aprendizagem.   

Portanto, a prática de letramento digital, que aqui propomos, não se reduz ao 

aprendizado dos aplicativos e do uso do laptop numa dimensão estritamente instrumental, vai 

além dessa possibilidade. Buscamos ampliar o repertório tecnológico, considerando o 

cotidiano do professor que, em seus espaçostempos multiletrados, criam estratégias para 

resolver problemas de aprendizagem de seus alunos. Quanto maior a vivência de experiência 

de participação desse professor na formação para “organizar e garantir um trabalho de 

aprendizagem e compromisso com as práticas transformadoras na escola” (CAUDURO et al., 

2012, p. 332), maior é a possibilidade dele desenvolver arquiteturas pedagógicas que 

articulem a cultura digital na vida escolar de seu aluno.   

 

7.  Arquiteturas pedagógicas e as práticas tradicionais de ensino 

 

Nesta segunda categoria analisamos como as arquiteturas pedagógicas desenvolvidas 

na formação contribuíram para o professor refletir suas práticas em contexto de ensino 

tradicional. Tivemos como material de análise o módulo: Formação de Professores. 

Antes de iniciamos a formação, propomos uma atividade contextualizada voltada para 

um conteúdo da Língua Portuguesa com o objetivo de perceber erros gramaticais como 

também as regras e a importância da concordância nominal e verbal para a comunicação 

através de questionamentos, tendo como proposta fazer o professor refletir sobre os conteúdos 

trabalhados na sala de aula em direção a uma perspectiva de práticas curriculares abertas.  

Essa atividade contextualizada teve como dinâmica a distribuição das seguintes frases para o 

grupo analisar: 

 Estados Unidos ganhou muitas medalhas / Estados Unidos ganharam muitas 

medalhas. 

 Ela está meia cansada/ Ela está meio cansada. 

 Havia menos alunas na sala/ Havia menas alunas na sala. 

 João e Maria foi brincar/ João Maria foram brincar. 

 

Cada grupo discorre sobre suas certezas e dúvidas em relação à análise gramatical.  

Após a discussão do grupo, sugere-se a pesquisa de sites (gramática virtual) para análise das 

regras de concordância verbal e nominal.  Finalizada a atividade, o grupo de professores 

socializa suas experiências no blog da escola (<http://herlyuca.blogspot.com>), no link 

http://herlyuca.blogspot.com/
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„Comentário‟, relatando sobre a experiência de execução da atividade desafiadora, analisando 

a metodologia, sua implicação na aprendizagem, suas possibilidades/dificuldades de 

implementação em sala de aula e quais sugestões que poderiam ser pertinentes nesse formato 

de pesquisa partindo do conhecimento prévio dos alunos. 

Durante o desafio da atividade os professores discutiram entre si sobre suas certezas em 

relação à frase correta e suas dúvidas nas regras de concordância.  Quando não visualizavam o 

erro de concordância segundo a regra linguística, tentavam usar a lógica. Após os conflitos 

entre suas certezas e dúvidas, realizaram a pesquisa na internet.  Iniciamos a terceira etapa: 

discutir as regras de cada frase conforme a pesquisa feita. 

 Os professores, na avaliação oral sobre a atividade, comentaram a importância de se 

trabalhar o conteúdo de forma contextualizada, no sentido de provocar desafios, 

questionamentos que façam vir à tona o diálogo com seus conhecimentos prévios. Sugerimos 

a reflexão sobre a proposta pedagógica de se trabalhar a contextualização do conteúdo em sala 

aula, deixando comentários no blog. Vejamos alguns deles: 

 

 Professor 1 

“trabalhar a gramática usando o UCA como ferramenta,é um método mais 

rápido e dinâmico, além de corrigir vícios de linguagem usados pelos alunos, 

eles trabalham de forma divertida e aprendem na prática corrigindo seus 
próprios erros, regras e noções básicas da nossa língua portuguesa. Isto é, 

uma aula que normalmente seria monótona e cansativa,¨"com regras de 

português"para decorar, torna-se útil agradável e com os objetivos 
alcançados”. 

 

Professor 2 

“É muito salutar ter momentos para refletir acerca de novas experiências e 

formas de tornar a aprendizagem mais atrativa e eficaz. Dessa forma, a 
atividade proposta acima relatada permite-nos levar o aluno à refletir sobre 

as noções gramaticais, até porque nos livros de língua portuguesa 

percebemos hoje uma deficiência no que se refere a tais noções”. 

 

Professor 3 

“Nossa aula de hoje foi muito interessante. A metodologia, refletindo sobre 

uma linguagem corriqueira, comparando com as normais gramaticais e como 

sugestão desse tipo de proposta para educação infantil de nível IV podemos 
trabalhar ao invés das frases as palavras de uso corriqueiro da criança, 

partindo de seus conhecimentos prévios”. 

 

Pelos comentários acima expostos sobre a experiência de se trabalhar um conteúdo a 

partir de uma dinâmica de questionamentos, fizeram-nos pensar que essa atividade é para os 

professores uma novidade, como se nunca tivessem realizado na sua prática pedagógica a 
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dinâmica de questões exploratórias, atribuindo às tecnologias essa possibilidade inovadora.  

Esses comentários levaram-nos a refletir sobre o currículo trabalhado na escola bem como as 

práticas pedagógicas inovadoras e abertas, possibilitadas pelas tecnologias digitais a partir dos 

cursos oferecidos pelo programa ProInfo Integrado que não conseguem dar conta das relações 

sociopedagógicas vividas na sala de aula, devido à rigidez de práticas tradicionais de ensino 

que ainda se fazem presentes no cotidiano curricular da escolar. 

Presenciamos essa realidade durante a formação UCA em torno de algumas crenças de 

professores e gestores em relação às tecnologias como recurso didático que garante a 

aprendizagem do aluno, reconhecendo nele um substituto inovador do livro didático, mas de 

uso moderado e negociado como forma de barganha para se concluir a atividade.  Segundo 

essas crenças, a escola que possui lousa digital, laptops, projetor multimídia, notebooks, 

recursos educacionais abertos, internet, facilita a transmissão do conteúdo.  Vejamos, a seguir, 

na Figura nº 20, algumas crenças materializadas nas falas de professores e gestores no dia-a-

dia da escola: 

 

Figura20 (Anexo 04) 

Fonte: acervo da pesquisa 

 

Evidentemente que essas crenças têm, na base, concepção de uma pedagogia da 
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transmissão do conteúdo, caracterizada pela prática do letramento autônomo (STREET, 1984) 

aquela que busca a aquisição de habilidades técnicas para o desenvolvimento de competências 

individuais, fruto de uma abordagem tecnicista que prioriza a aprendizagem instrucional e 

previsível do conhecimento a ser transmitido de forma instrumental, neutra e universal, 

deixando de lado a função cultural da escola (SACRISTÁN, 2008).  Com base nessas 

questões, a pesquisa buscou, a partir do desenvolvimento da arquitetura pedagógica „atividade 

planejada‟, refletir as estratégias de atividades desafiadoras com o objetivo de provocar nos 

professores o confronto com suas práticas a partir da reflexão das crenças e concepções que 

têm sobre o uso das tecnologias na educação. 

Iniciamos a formação, apresentando a seguinte citação, proposta pelo módulo 

„Formação de Professores‟32 

 

Figura 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao refletir sobre a citação, os professores comentam a importância da pergunta para 

provocar na criança a curiosidade e até afirmam que faz isso sempre quando inicia um novo 

conteúdo, mas, segundo eles, deve ter o cuidado de que essas perguntas não tomem outros 

rumos que podem resultar no desvio do assunto. Com base nessa discussão, fizemos os 

seguintes questionamentos sobre a citação, acima mencionada: (1) vocês acham que os 

professores costumam ouvir os questionamentos dos alunos bem como problematizar as 

situações que esses alunos levam para sala de aula? (2) quando um novo conteúdo é 

trabalhado em sala de aula, os professores procuram perguntar o que os alunos já sabem sobre 

ele? (3) como vocês iniciam um novo assunto? 

 

                                                
32Fonte: Módulo FormAção de Professores. Disponível em: 

http://www.virtual.ufc.br/cursouca/modulo_3/questoes.html> 

Fonte: Módulo FormAção de Professores – Projeto UCA 
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Para análise, escolhemos a resposta de dois professores que se posicionaram a respeito 

das indagações sobre os impactos vividos no cruzamento entre duas concepções 

epistemológicas: „conhecimento transmitido‟ e „conhecimento produzido‟, vejamos no 

Quadro nº 05 a seguir as respostas desses professores:  

 

Quadro 05 - Respostas dos professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo de pesquisa 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Em nossa análise, observamos que as respostas desses professores seguem uma 

concepção própria do modelo autônomo de letramento, compreendendo as 

„perguntas/questionamentos‟ como um método pedagógico para certificar a aquisição de 

habilidades individuais do aluno sobre algum fato ou objeto a ser assimilado com base na 

contextualização de um roteiro já predefinido de questionamentos com o objetivo de 

familiarizar o novo conteúdo ao cotidiano dos alunos, por exemplo, a cada novo assunto deve-

se perguntar o que os alunos sabem sobre ele para, em seguida, definir o conceito.  

Em relação a problematizar as questões vividas pelos alunos, esses professores 

Professor 01_FP: 

 

 

Questão 01: Sim, acreditamos que muitos questionamentos são discutidos em sala, 
porém nem sempre há tempo para sanar todas as questões. 

 

Questão 02: Sim, geralmente procuramos fazer uma ponte entre o tema e algum 

acontecimento para que os mesmos reflitam. 
 

Questão 03: Muitas vezes com uma leitura introdutória ou com questionamentos sobre 

o tema que será trabalhado. 

 

Professor 02_FP: 

 

 

Questão 01: A prática em sala de aula está, atualmente, bem longe de conseguir 

problematizar questões devido a correria e uma demanda desenfreada de atividades 
provindas de uma infinidade de projetos e iniciativas... 

 

Questão 02: Costumamos iniciar um novo assunto, verifico o que os alunos já 
conhecem sobre ele... Afim, de encontrar links para facilitar o diálogo. 

 

Questão 03: Gosto de iniciar um novo assunto ou conteúdo com uma dinâmica ou 

vivência corporal para incentivar o interesse pelo tema. 

 

 



147 

 

 

argumentam a falta de tempo para considerar essas situações de aprendizagem.  Entendem 

que o início de cada assunto deve ter um introdutório que seja apresentado através de 

questionamentos ou a partir de dinâmicas para despertar o interesse do aluno. Essas questõe 

como estratégia criada pelos professores evidenciam que a prática pedagógica atende a uma 

concepção de ensino hierarquizado, fragmentado e não leva em consideração o contexto 

social do aluno.       

 Nessa interação nós continuamos indagando sobre os tipos de perguntas que 

geralmente fazem no dia-a-dia de sala aula e como lidam com os questionamentos produzidos 

pelos seus alunos. Suas respostas focaram mais no aspecto cognitivo, buscando sugestões de 

perguntas contempladas nas atividades do livro didático.  

Após essa discussão acalorada apresentamos um quadro de tipos de perguntas que 

frequentemente utilizamos na sala de aula para interagir com os alunos. Sugerimos a analisar 

as „categorias de perguntas‟, abaixo mencionadas (Quadro nº 06), para identificar as perguntas 

predominantes na relação com o conteúdo bem como as que costumam usar com frequência 

na sala de aula.  

 

Quadro 06 - Categorias de Perguntas (Anexo 04) 

Fonte: Módulo Formação de Professores
33

 

 

                                                
33Ebook: Módulo FormAção de Professores. Disponível em: 

<http://www.virtual.ufc.br/cursouca/modulo_3/relato.html> 
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Reunidos em grupo para discutir sobre exemplos de categorias de perguntas começam 

identificar aquelas que costumam utilizar em sala de aula e, ao conversar entre si, observam 

que essas categorias são indispensáveis para manter a disciplina e a concentração. Informam 

que lançam mão de algumas categorias de perguntas para garantir o ordenamento das ações 

pedagógicas e ser possível a realização da atividade. Após essas discussões, retomamos com 

os professores a análise das categorias com novos questionamentos, sugerindo a cada um a 

descrição de categorias de perguntas que utilizam com frequência quando iniciam uma 

atividade. 

Analisamos as respostas dos 11 professores que participaram dessa atividade, 

observando que a maioria pontuava como frequente as categorias de perguntas relacionadas à 

ordem social para manter os alunos disciplinados e atenciosos (SACRISTÁN, 2008). 

Selecionamos apenas três comentários que consideramos relevantes para observar as 

concepções desses professores a partir das categorias de perguntas que utilizam, como 

veremos a seguir, no Quadro nº07 abaixo: 

 

Quadro 07_ - de categorias utilizadas pelos os professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo de pesquisa 

 

 

Professor 04_FP 

 
No cotidiano de minha prática costumam ocorrer perguntas que se encaixam nas categorias 

disciplinares e que apelam para a atenção para o conteúdo apresentado aos alunos; isto se dá 

em função da grande dispersão dos mesmos. Ademais, também se utiliza com freqüência as 

perguntas que recorrem ao uso da memória, acerca de conteúdos previamente apresentado e 
que se faz necessário resgatar ou memorizar. 

 

Professor 05_FP 
Atenção de alunos: os alunos por estarem sempre inquietos não prestam atenção ao tema em 

questão. Exploratórias: quando os alunos chegam em sala com algumas questões ou situações 

do cotidiano ou mesmo do noticiário. Organizacionais: esta questão deve ser usada com 
freqüência para que compreendam a necessidade de organização tanto na escola como na casa.  

 

Professor 06_FP 

Perguntas sem pausa para respostas: geralmente uso esta pergunta quando pretendo trabalhar 
uma determinada atividade usando o livro didático. Pergunta Exploratória: uso esta pergunta 

quando trabalho em determinado assunto e em seguida quero ouvir meu aluno. Até mesmo 

para ele expor idéias a respeito do que foi trabalhado sobre o assunto. 
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Alunos do 4º ano iniciam o estudo sobre o CALOR. A professora destas crianças, ao invés de 

iniciar sua aula definindo o que é calor, como usualmente fazia, decidiu perguntar a elas o que 

achavam ser o calor. Os alunos trouxeram várias ideias: (o calor vem do sol; vem dos nossos corpos; 

vem dos blusões de lã) e todos concordavam. Um aluno lembrou que gorros e mantas também são 

muito quentes e assim começaram a aparecer as concepções ingênuas que as crianças tinham, naquele 

momento.  Estas concepções foram construídas ao longo de 9 ou 10 invernos, durante os quais essas 

crianças, provavelmente, ouviram os adultos, inúmeras vezes, pedindo que vestissem "roupas 

quentes". Assim, cada blusão de lã ou cachecol, usados para manterem-se aquecidas, auxiliou estas 

crianças a pensarem de determinado modo sobre o que é o calor e quando chegaram à escola já 

tinham algumas ideias intuitivamente construídas sobre isso. Essas ideias são consideradas 

concepções ingênuas porque entram em choque com o conceito de calor, cientificamente elaborado. 

Ao invés de contradizer essas ideias, a professora propôs que as crianças pensassem sobre como 

poderiam testá-las, para colocá-las à prova. No primeiro dia, as crianças colocaram termômetros 

dentro de blusões de lã, gorros e mantas, mas, mesmo depois de 15 minutos embrulhados nestas peças, 

os termômetros não acusaram mudanças. Um dos alunos sugeriu, então, que isso poderia estar 

acontecendo em função do curto tempo de permanência deles dentro das peças e completou: "- 

Quando o médico mede nossa temperatura precisamos deixar o termômetro na boca por bastante 

tempo.“ Os colegas, que também já haviam passado por esta situação (experiência pessoal), 

concordaram imediatamente e tiveram a ideia de deixar os termômetros bem enrolados dentro destas 

roupas durante toda a noite.  Previram temperaturas altíssimas. Na manhã seguinte, as crianças 

ficaram confusas ao examinarem os termômetros e constatarem que suas previsões não se 

cumpriram que estavam erradas. A professora, por sua vez, pensou que agora elas mudariam sua 

forma de pensar e ela poderia, finalmente, iniciar suas aulas sobre calor. As crianças, no entanto, 

não desistiram de suas ideias e logo encontraram outras explicações para a falha nas suas previsões: 

(talvez não tenham fechado as roupas adequadamente em volta dos termômetros; talvez um vento 

frio tenha entrado na sala de aula durante a noite e de algum modo também entrou nas roupas; os 

termômetros poderiam estar estragados...) Isso levou a novos testes, agora embrulhando os 

termômetros nas roupas que depois foram acondicionadas em caixas e sacos plásticos vedados com 

todo o cuidado e postos em armários e em gavetas, longe da janela por onde poderia, eventualmente, 

entrar um vento gelado. No terceiro dia as crianças apressaram-se para ver o resultado de suas 

experiências, mas, uma vez mais, ao desempacotarem as peças constataram que os termômetros 

Nessa análise, observamos que as categorias de perguntas que fazem parte da rotina de 

preparação do ambiente para iniciar o novo assunto foram pensadas, por esses professores, 

para resolver uma questão de disciplina, concentração e memorização. As categorias 

relacionadas ao conteúdo propriamente dito, por exemplo, „perguntas exploratórias‟, os 

professores as citam como questões de preparação de um novo conteúdo no nível 

informacional no intuito de manter os alunos a par do assunto que será desenvolvido. Isso 

implica dizer que seu propósito cognitivo é mais didático do que problematizador. 

Com base nessa análise - que nos informa das concepções de „categorias de perguntas‟ 

de nível explicativo, adotadas pelos professores, apresentamos um texto que relata uma 

experiência contextualizada de aula, utilizando a categoria „perguntas exploratória‟ com o 

objetivo de relacionar as práticas pedagógicas desenvolvidas nessa experiência com as 

práticas pedagógicas dos professores colaboradores.  Para uma melhor compreensão dos 

dados apresentados, consideramos pertinente incluir a seguir o texto (Quadro nº 08) nesta 

análise. 

Quadro 08  
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Fonte: Módulo Formação de Professores.
34

 

 

Na semana seguinte, iniciamos com a leitura do texto acima mencionado para 

exemplificar uma experiência de questões que exploram os conhecimentos prévios dos 

alunos.  Elaboramos algumas questões em torno dessa leitura com a finalidade de aproximar 

as experiências dos professores colaboradores com as experiências da professora apresentada 

no texto. As questões produzidas foram as seguintes: (1) você sente dificuldade de planejar 

uma atividade de questões exploratórias? (2) de que maneira os recursos tecnológicos 

poderiam auxiliar no uso das questões exploratórias?  Que recursos tecnológicos poderíamos 

utilizar para esse tipo de atividade? (3) que dificuldades você encontra quando inicia um novo 

assunto a partir das questões exploratórias? 

Nessa análise, observamos que todas as questões de respostas dos professores 

colaboradores apresentavam as mesmas opiniões sobre a impossibilidade de se trabalhar na 

sala de aula a categoria „questões exploratórias‟ e conceber as tecnologias como recursos 

                                                
34Ebook: Módulo FormAção de Professores. Disponível em: 

<http://www.virtual.ufc.br/cursouca/modulo_3/relato.html> 

A professora solicitou às crianças que escrevessem em seus diários o que achavam dos 

resultados e como poderiam explicá-los Após alguns momentos de discussão, a professora 

percebeu que seus alunos estavam desequilibrados: suas teorias não davam conta de explicar os 

fatos e eles não tinham nenhuma nova teoria para substituir a antiga. A professora, vendo 

crianças confusas, decidiu-se por oferecer-lhes a possibilidade de escolherem uma entre duas ideias 

possíveis: Escolha A: o calor pode vir de quase qualquer coisa, incluindo blusões de lã, mantas e 

chapéus. No entanto, quando queremos medir seu calor somos, às vezes, enganados porque 

medimos o ar frio que está dentro deles. Escolha B: o calor, em grande parte, vem do sol e de 

nossos corpos e fica preso dentro da roupa de inverno. A roupa mantém o calor do nosso corpo 

dentro dela e mantém o ar frio fora. Os alunos anotaram suas escolhas em seus diários e depois a 

professora lhes perguntou como poderiam testar esta nova teoria. Uma das alunas, convencida 

pela experiência de que "roupa quente" não é realmente quente e que o calor que parece vir dela 

vem do corpo, sugeriu colocarem os termômetros em gorros, enquanto os usavam. Neste 

experimento o termômetro registrou valores mais altos,indicando que a aluna estava no caminho 

certo. Como podemos constatar, só depois de esgotadas todas as possibilidades, as crianças 

começaram a duvidar de suas ideias e se mostraram abertas para começarem a pensar na 

possibilidade de que roupas de lã não são fonte de calor, como pensavam ser, até então. Estas 

crianças poderiam ter tido aulas sobre fontes de calor e sobre fricção, mas suas concepções 

ingênuas, provavelmente, permaneceriam e elas voltariam a pensar como pensavam até então, se 

elas não tivessem vindo à tona e se não tivessem sido trabalhadas como foram. 
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digitais abertos à autoria.  Selecionamos três enunciados referentes às questões respondidas 

pelos professores que nos levaram a compreensão de que o uso das tecnologias nas atividades 

curriculares não depende, especificamente, do letramento digital do professor, envolve 

questões de concepções curriculares que não são compatíveis com a filosofia aberta da cultura 

digital. No Quadro nº 09, a seguir, podemos evidenciar nas falas dos professores essas 

questões:  

 

Quadro 09- enunciados dos professores sobre as questões propostas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisa 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Após a leitura e discussão do texto sobre experiência de aula, utilizando questões 

exploratórias, abordada anteriormente, observamos que esses comentários não coincidem com 

as respostas dadas nos comentários iniciais (Quadro nº 07) desses professores que afirmam ser 

uma prática comum o uso de questões exploratórias quando iniciam um novo assunto, no 

Professor 07_FP 

 
Questão 01: Eu acho um pouco complicado iniciar um novo assunto a partir de atividades 

exploratórias devido aos recursos espaciais da estrutura física da escola, porém, às vezes, ainda 

assim me aventuro. 
Questão 02: Acho a ideia do diário muito interessante para incentivar a busca autônoma pelo 

conhecimento. 

Questão 03: A minha maior dificuldade é em relação ao comportamento de bagunça dos alunos na 

hora das aulas “diferentes” 
 

 

Professor 08_FP 

 

Questão 01: Sim porque meu tempo com os alunos é muito curto. Uma atividade desse tipo 

demanda mais flexibilidade de tempo. 
Questão 02: Pesquisas em wikis são bem práticas nesses casos. 

Questão 03: A principal dificuldade é fazer os alunos manter o foco nas atividades. 

 

 

Professor 09_FP 

 

Questão 01: Não é difícil planejar a partir de perguntas exploratórias. O difícil é concluir este tipo 
de atividade, pois as turmas são super lotadas e com uma clientela na sua grande maioria 

desinteressada... 

Questão 02: De fato os recursos tecnológicos são imprescindíveis para chamar a atenção dos 

alunos a fim de se apropriem desta nova modalidade de ensino, sendo possível uma concentração 
maior por parte destes. 

Questão 03: Falta de interesse. Pouca leitura (nem todos sabem). 
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entanto, quando indagados sobre o planejamento de uso dessas questões, alegam que as 

dificuldades enfrentadas ao realizar uma atividade como a citada no texto acima (quadro nº 

08) tem relação com a questão do comportamento do aluno “indisciplinado”, 

“desinteressado”, com o tempo ser curto e o espaço físico inadequado, reconhecendo nessa 

prática de questões exploratórias uma atividade “diferente” e de uso esporádico.  Em relação 

ao uso das tecnologias, observamos que elas são pensadas como recurso multimídia para 

atrair a atenção e deixá-los mais concentrados, focados nas atividades de ensino.  

Abordaremos na sessão seguinte a categoria: „arquiteturas pedagógicas e práticas 

curriculares abertas‟, para analisar a arquitetura de atividades estratégicas do professor em 

suas práticas multiletradas. 

 

8.  Arquiteturas pedagógicas e as práticas curriculares abertas 

 

A arquitetura pensada nessa categoria está relacionada com as estratégias de atividades 

planejadas e retomadas pelos professores após sua realização. Propomos como desafio, a 

partir do planejamento, a reutilização de atividades do livro didático ou de outros materiais 

sugeridos como atividades complementares, utilizando tecnologias. Nesse planejamento, os 

professores comentam suas estratégias de modificação das atividades e as tecnologias que 

pretendem utilizar. Quando as atividades foram realizadas, abrimos espaços, na semana de 

formação, para conversar sobre as estratégias e desafios dessas atividades desenvolvidas na 

sala de aula. Os professores descreveram todo o processo de realização, relatando o que deu 

certo, o que ficou pendente, o inesperado e a participação dos alunos.  

Nesses comentários, observamos práticas diversas utilizando tecnologias. Vimos 

professores muito entusiasmados com suas estratégias criativas, compartilhando entre si 

sugestões que pesquisaram da internet, socializando links e recursos digitais 

independentemente da orientação dada na formação. No entanto, na elaboração de suas 

atividades, evidenciamos que a maioria conduziu as atividades com o propósito 

especificamente cognitivo, voltado para a aquisição de habilidades técnicas e individuais, uma 

característica própria do letramento autônomo (STREET, 1984). Embora o objetivo da 

formAção estivesse focado em transformar práticas de concepção de ensino tradicional em 

práticas abertas, acreditamos ser bastante difícil de ser concretizada, em razão do arranjo 

tradicional do espaço escolar que vai desde a estrutura física da sala de aula conformada em 

carteiras enfileiradas, bureau ao centro, lousa e livros didáticos, até a estrutura cognitiva de 

concepção educacional homogeneizante, hierarquizada e fragmentada.  
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Nesta pesquisa, assumimos a ideia de Oliveira (2010a), que sugere conciliar práticas já 

disciplinadas para reconfigurá-las, tornando possíveis „espaçostempos‟ contemporâneos que 

propõem práticas mais abertas de currículo. Considerando essa perspectiva de análise, 

observamos nos comentários desses professores possibilidades de propostas abertas, mais 

ousadas e engajadas, mesmo com uma prática pedagógica que se restringe a um modelo de 

ensino linear, preso às grades do currículo prescrito.  Dentre os 16 relatos apresentados sobre 

as estratégias de atividades produzidas pelos os professores, selecionamos três relatos de 

professores que autorizaram sua identificação para observarmos como essas práticas abertas 

reconfiguram o espaço-tempo disciplinado (OLIVEIRA, 2010a) presente no cotidiano escolar. 

Iniciaremos com o relato do professor de inglês Ricky Damaceno, do 5º ano do turno 

matutino. 

 

(a) Análise do relato de experiências de atividades do Prof. Ricky Damaceno: 

 

Antes de começar o assunto, o professor inicia uma mobilização de seu projeto – no 

primeiro dia – com a ideia de montar um site de roupas apresentando como sugestão alguns 

sites conhecidos (Marisa, Colcci etc.), mostrando como deveria ficar a disposição das roupas: 

"aqui a feminina, masculina, infantil, tudo. A gente vai fazer algo desse tipo". Sugere à turma 

o nome da loja virtual, mas, segundo professor, a turma ainda não havia entrado no consenso, 

deixando-os pensar em outro momento. Já no segundo momento de sua aula, ele começa a 

conversar com os alunos sobre as roupas que eles usavam aqui no Brasil, então faz a seguinte 

observação:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se que o professor usa de estratégia a „contextualização de experiências‟ 

 

... a diferença entre as roupas que a gente usava aqui no Brasil, especificamente aqui em Natal, que 

a gente não tem estações bem definidas em Natal, a gente só tem calor e chuva. Só que eles 

aprendem desde cedo que existe verão, outono, inverno e primavera. Só que em desenhos 

animados, filmes, eles vêem, “ah, o pessoal está usando cachecol, está usando uma touquinha”.  Aí 

eu perguntei a eles, “ a gente usa as mesmas roupas de inverno?, Aí alguns, “usa”, “não”, mas 

depois é que começam...eu “tem certeza?” O Pica-pau lá, quando está tudo branquinho, ele usa a 

mesma roupa que a gente usa aqui?, Eles começaram, “ah, não, é verdade Não ele usa um casacão, 

usa um negócio no pescoço”, aí alguém falou, “ah, cachecol o nome daquilo no pescoço”. Aí 

começaram a... 
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climáticas - locais e globais - através de filmes e desenhos animados com o objetivo de iniciar 

o vocabulário roupas em inglês a partir da familiarização dos diferentes tipos de roupas que 

usam no Brasil e fora dele. Informa que numa aula anterior havia passado um vídeo de roupas 

em que o menino pronuncia e escreve o nome de cada roupa em inglês e sugeriu que os 

alunos fizessem o mesmo pronunciando e escrevendo em inglês os nomes das roupas que o 

professor apresentava no site. Podemos ver, no enunciado abaixo, toda a trajetória de trabalho 

do professor em torno do desenvolvimento da atividade:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É nessa interação que o professor avalia seus alunos, bem como as estratégias que 

utiliza relacionadas à participação coletiva dos alunos como protagonistas na criação de um 

site, na escolha de um título para esse site e na montagem da loja virtual.  Nos diálogos 

abaixo, perguntamos ao professor Ricky que nome eles haviam adotado para site: 

 

Professor Ricky: O nome que eles escolheram foi “GodofClothes”. Eu 

queria deixar alguma coisa relacionada à escola.. 
Formadoras: O que é isso? 

Professor Ricky: Deus das roupas. 

Formadoras: Onde é que eles aprenderam esse nome? 
Professor Ricky: Porque existe um jogo chamado “Godof War”. Aí ele fez o 

quê? Só tirou o último nome e colocou o nome “roupas”, em inglês. E, 

assim, como a maioria joga, aí todo mundo "ah", até quem sugeriu já mudou 

de ideia. Entendeu? 
 

 

 
Então assim que eles viram, já reconheceram... não reconheceram a palavra, não lembraram como é 

que falava, mas quando ele começou a escrever, aí um ou outro já dizia, “ah, T-shirt”, lógico com a 

pronúncia um pouco mais quebrada, mas lembrou. No segundo dia... sim, aí eu expliquei a eles que 

a gente vai... como você diz, a gente vai colocar a imagem e o nome vai ter que estar em inglês 

também.  E a gente vai dar nomes aos bois lá no site, no último dia, que eu vou preparar o layout 

direitinho, vou deixar que eles ajudem na finalização.  No segundo dia, aí a gente fez a votação do 

nome da loja. Aí eu coloquei acho que seis no quadro e o pessoal foi votando, votando. Aí o nome 

que ganhou não era um nome que cabia muito bem na proposta. Não fazia muito sentido, parecia 

um nome de um jogo.  E o formato do site, como não era voltado para o público infantil, é tudo, 

infantil, masculino e feminino, isso até por sugestão deles também. As meninas, “ai, é roupa, saia, 

não sei o que”, aquela coisa toda. Aí eu sugeri um outro nome, se eles aceitassem, aí a gente tiraria 

aquele que foi mais votado e ficaria o que eu sugeri. Acabaram aceitando, então ficou 

„HerlyClothes‟, que quer dizer „HerlyRoupas‟. 
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Observamos que essa intervenção do professor Ricky em relação à escolha do nome 

do site foi bastante facilitada devido à sua experiência com tecnologias, principalmente por 

ser jovem e fazer parte da “geração game”. Por isso, soube interagir bem com seus alunos na 

negociação dos significados. Ainda em nossas intervenções, observamos que o professor, em 

seu relato, mostrou-se intrigado com as opções de pesquisa de seus alunos, principalmente os 

meninos, que preferiam escolher „bonés de abas retas‟, como veremos no relato a seguir: 

 

 

Professor Rick: Eles pesquisaram, tinha um monte lá, porque o seguinte, eu 

disse vá no Google Imagens, se você quer achar sapato, bota lá, “sapato 

masculino”, mas pra achar boné, eles tiveram que procurar boné. Então 
eles botaram lá: “boné de aba reta”, provavelmente. Pra achar um monte de 

boné deles. Eles que quiseram procurar o boné. 

Formadoras: Do jeito deles. 
Professor Rick: Eu não pedi a ele pra procurar boné.  

Formadoras: Olha só.  

Professor Rick: Eu disse acessório. “Pode boné, professor?”. “Pode”. Aí. 
Formadoras: Olha como eles têm facilidade. 

Formadoras: A preferência. 

Professor Rick: Com certeza. Aí já foram direto lá. 

Formadoras: A preferência deles.  
Professor Rick: Boné de aba reta. Porque se você botar boné, vai aparecer 

um monte de tipos de bonés diferentes. 

 

Nesse relato, indagamos se o professor havia perguntado a eles o porquê da 

preferência do “boné de aba reta”, supondo que houvesse algo relacionado à publicidade de 

marcas, referência a algum esportista famoso, coisa desse tipo. Segundo o professor, não 

havia feito essa observação antes com eles por estar focado no objetivo de ampliar o 

vocabulário de roupas para que o aluno pudesse escrever e pronunciar corretamente em 

inglês.  

Com essa afirmação, lembramos de uma atividade realizada por uma professora de 

uma determinada escola que estava trabalhando com rótulos. Relatamos para o professor 

Ricky que a intenção dessa professora era parecida com a dele, pois tinha como objetivo 

trabalhar o rótulo para levar a criança a conhecer o número de letras e o número de sílabas, 

esquecendo da possibilidade rica de letramento – de leituras e escritas contidas no próprio 

rótulo – como, por exemplo, a logomarca, informações sobre o produto, sua fabricação, 

validade, peso e composição – ao restringir-se na aquisição da escrita alfabética.  O professor, 

ao refletir nessas ideias, inicia um diálogo conosco: 

 

Professor Rick: Um rótulo dá um bocado de aulas. 
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Formadoras: É.  

Professor Rick: Porque, pensando dessa forma, um rótulo dá pra pegar o 

bimestre inteiro. 
Formadoras: Sim.  

Professor Rick: Um rótulo, você vai na parte da, como é que chama? Os 

símbolos aí, tem um nomezinho. Na universidade, “Semiótica”. Então, 

aquele simbolozinho lá do bebezinho 03. Fazer uma análise semiótica 
daquilo: praquem é aquilo? É para o menino que tá usando, é para o pai 

dele que comprou, pra professora, entendeu?   

Formadora: Isso mesmo. 
Professor Rick: É. E o que quer dizer aquilo? O menino tem que saber o que 

é né. A informação ideal era pra quem? O menino percebe, “foi pra mim, 

professor, isso aí professor. Foi pra mim”. “Tem certeza que foi pra você?”, 

e aí vai questionando. É interessante.  
Formadoras: Verdade. 

Professor Rick: Eu não tinha pensado nisso... Em expandir dessa forma que 

você tá falando quando eu fiz. 
Formadoras: É Ricky, o professor fica preso a um objetivo escolar, mas acho 

que trazendo o social, o aprendizado é mais rápido, entendeu? 

Professor Rick: É. Eu, me deu o clique dessa reafirmação da identidade 
deles, depois que você falou isso. Aí eu lembrei, “um monte de camisa 

(Nike)”.  

Formadoras: É interessante isso.  

Professor Rick: De short de futebol. Boné de aba reta. Da vivência deles. E 
depois que eu dei orientação do Google Imagem, o que eles escreviam lá foi 

por conta deles. Eu não disse o que eles tinham que pesquisar lá. Eu dei só o 

exemplo, calçado masculino. Mas o que apareceu lá tipo, calção da Nike, 

calção da Adidas, calção de futebol, isso foi eles. Isso foi eles. 

 

O que nos foi possível perceber nesses diálogos ressignificados na comunidade de 

formAção, é que os professores passam a ter uma tomada de consciência  quando estão juntos 

conversando sobre suas práticas e aprendendo possibilidades abertas de estratégias e 

aprendizagem, mesmo em espaço caracterizado pelo modelo autônomo de letramento 

(STREET, 1984). Observar o professor refletindo sobre suas práticas – ao perceber que a 

preferência do aluno pelo “boné de aba reta” parte de uma reafirmação de identidade que lhe 

deu pista para outras preferências – coloca o professor como sujeito da formulação de ideias e 

estratégias que contemplem a cultura de seus alunos. Após essa reflexão, perguntamos se 

havia percebido alguma mudança no comportamento dos alunos relacionada à participação e 

interesse pela atividade.  Ele pensou por alguns instantes e lembrou-se de um fato que, para 

ele, é bastante inusitado. Vejamos a seguir, seu relato: 

 

Professor Rick: E outra coisa que eu achei interessante, percebendo 

depois, depois da aula que eu percebi isso, essa turma é a turma que 

vem depois do intervalo. A galera, além de vir fervendo, eu acho que 

uns 10, sempre dão um jeito de escapar pra ir beber água. Depois que 

toca, que aqui a gente toca aí dá um tempinho assim pra sabe? Pra 
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eles beberem água, tudo. Toda vida que eu já abro a porta vem um 

monte escapando pra beber água. No dia, quando eu apresentei a 

primeira vez, aí eu fiquei de olho. Bota tudo pra dentro. 

Professor Rick: Depois que eu expliquei. No segundo dia e no 

terceiro, ninguém bebeu água não. Assim que tocou, cheguei na porta, 

entraram. Um ou outro sabe? Foi beber água. 

 

 

Compreendemos que essas as estratégias de atividades desenvolvidas pelo professor 

possibilitaram práticas curriculares abertas, permitindo que os saberes a língua trazidos pelos 

seus alunos, ou seja, os conhecimentos prévios fossem percebidos e articulados em situações 

de aprendizagem, ocasionando no engajamento desses alunos na participação da construção 

do site bem como da seleção de identificação de roupas em inglês (Figura nº 22) e realização 

da atividade.  Esses saberes envolvem práticas sociais de leitura e escrita construídos em 

contextos culturais diversos, caracterizados por Street (1984) como letramento ideológico.  

 

Figura 22 -Site de roupas: Herly Clothes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://herlyclothes.wixsite.com/herly 

 

(b) Análise do relato de experiências de atividades da Profª Glauciana : 

 

A professora Glauciana, que leciona no „3º ano A‟ no turno matutino,  em parceria com a 

professora Aparecida, planejaram uma sequência de atividades relacionadas ao tema „A 

música como fonte histórica‟ para atender aos componentes curriculares da área da Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências e História. Em seu relato nos explica como fez para 

contemplar essas áreas no tema proposto.  Por exemplo, na área de Língua Portuguesa, a 
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interpretação da letra da música e produção de texto; no componente História envolvendo os 

estilos musicais como samba e o rap. As outras áreas, elas surgiram em consequência do estilo 

musical escolhido, no caso o rap que levou a história do astronauta.  

Fizemos o recorte desses relatos que foram gravados no dia da formação e planejamento 

da profª Glauciane e dividimos em quatro partes.  As duas primeiras, dizem respeito às 

práticas curriculares próprias do letramento autônomo e as duas últimas caracterizadas pelo 

modelo ideológico, ambos propostos por Street (1984) para designar os múltiplos letramentos 

que permeiam o ambiente escolar e que fazem parte das concepções vividas dos professores e 

das professoras em sua formação inicial e continuada. 

 

Relato 01:  

 

 

 

 

 

 

 

Em nossa análise esse relato é bem significativo. Revela-nos a presença conflituosa entre 

o tradicional e o moderno, presentes no ambiente escolar. Isso implica dizer que a aceitação 

de um depende da negação do outro, fruto de uma abordagem comunicacional que separa o 

sujeito da emissão (LEMOS, 2015) e de práticas de letramento que tem como foco a aquisição 

de habilidades cognitivas para garantir o desenvolvimento de competências individuais 

(STREE, 1984).  Observamos que a profª Glauciana busca conciliar essas duas concepções, 

considerando as possibilidades abertas dos recursos, por exemplo, o uso do livro didático e da 

tecnologia. Os dois como complementares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A história do astronauta surgiu com o conteúdo curricular de história que era a música como fonte 

histórica retirada do livro didático, mas avançou para outras dimensões [...] Nem sempre a gente 

parte do livro didático, mas ele abre o leque, posso dizer assim. Ele abre esse leque porque não é 

porque nós estamos em uma outra perspectiva que o livro didático vai ser aquele tradicional, ele é 

mais um. 
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Relato 02:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse relato, observamos que as práticas curriculares que determinam o que deve 

aprender, elegendo como formativos determinados conteúdos não outros (MACEDO & 

MACEDO, 2012) não permitem que outros espaçostempos sejam possíveis: “que a gente não 

pode fugir do componente curricular”. Isso significar dizer que o planejamento do professor 

segue uma grade disciplinar com roteiros preestabelecidos, definindo, inclusive, a escolha do 

estilo musical como o rap e seu representante Gabriel Pensandor, bem como a escolha do 

clipe e da música. 

 

Relato 03:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse relato, a profª Glauciana, ao dizer “me enganei”, começa a se dar conta de que as 

suas estratégias de planejamento focadas na aquisição de habilidades técnicas de forma 

separada e por etapas (“primeiro eles pegam o visual, porque criança é muito visual, é tato e 

depois vão compreender o que a letra queria dizer”) não correspondem às expectativas de 

aprendizagem de seus alunos. Ela começa a perceber outras possibilidades de letramento. 

 

...Então surgiu nesse conteúdo curricular, que a gente não pode fugir do componente curricular. E 

nesse componente da música como fonte histórica tinha o samba e tinha o rap. E como 

representante do rap, eu e a professora Aparecida, elencamos o Gabriel Pensador, daí veio a música 

do astronauta, que a princípio eu já conhecia algumas músicas do Gabriel Pensador. Gosto muito, 

mas a princípio eu achei que era muito alto o nível para a compreensão deles, mas foi bobagem 

minha, eu subestimei aqueles meninos., porque eu trouxe a letra da música, antes eu mostrei o 

vídeo no multimídia, apresentei o clipe, que não é o clipe, digamos, oficial porque o clipe oficial é 

ele cantando com Lulu Santos e outras coisas, mas um clique que ficou mais a cara das crianças 

porque é animado, são desenhos, é uma animação, que é o astronauta lá na lua, bem bacana, bem 

bonitinho e bem expressivo, não ficou bobo. 

 

...E eles gostaram muito pelo desenho e quando terminou eu disse assim, “crianças, eu vou repetir 

para que vocês entendam melhor a letra”, mas assim, me surpreendeu porque já tinham pego a 

letra. Porque primeiro no meu planejamento eu pensei o quê?  Primeiro eles pegam o visual, 

porque criança é muito visual, é tato e depois eles vão compreender o que a letra queria dizer 

porque talvez eles não tenham prestado atenção, me enganei, eles tinham absolvido bem durante a 

mensagem. 
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Relato 04:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O relato de experiência da profa. Glauciana envolve não somente as práticas 

multiletradas, possibilitadas pelos usos que faz das tecnologias para registro e reflexão de sua 

prática (“lá vem eu com o meu celular, gravando tudo”), mas também o desenvolvimento de 

arquiteturas pedagógicas que permitem observar práticas de letramentos múltiplos presentes 

na escola (“por que vocês acham que o nome dele é Gabriel?”).   

Podemos observar, assim, que os relatos apresentados pelos professores Ricky e 

Glauciana têm em comum a interação comunicativa professor-aluno em torno do 

desenvolvimento da atividade. É a partir dessa interação que os professores têm acesso ao 

contexto cultural de seus alunos, criando estratégias de atividades engajadas que envolvam 

não somente o desenvolvimento de práticas multiletradas mediadas pelas tecnologias (a 

construção de um site, a gravação de vídeo), como também permite a presença de outras 

formas de letramentos, principalmente as que fazem parte da vida de seus alunos.  

 

(c) Análise do relato de experiências de atividades do Prof. Daniel: 

 

Vimos, nas análises anteriores, arquiteturas pedagógicas de atividades curriculares 

abertas com professores que trabalham um conteúdo específico, utilizando tecnologias com 

seus alunos na sala de aula. Nesta análise, veremos como a tecnologia adentra nas atividades 

cotidianas da escola, por exemplo, com o uso do podcast no Projeto Luiz Gonzaga, que tinha 

como objetivo divulgar as atividades realizadas e produzidas pelos professores e alunos. O 

podcast funciona como dispositivo de transmissão de multimídia na internet. Seu termo é a 

junção de duas palavras: iPod (tocador de áudio digital) e broadcast (compartilhamento de 

 
E aí foi quando eu fui falar do intérprete, do compositor daquela música, que era Gabriel 

Pensador, e lá vem eu com meu celular, gravando tudo e Matheus me surpreendeu porque eu 

disse, “por que vocês acham que o nome dele é Gabriel Pensador?”, aí ele disse, “porque ele 

pensa e faz a gente pensar”, para mim aquilo ali foi um choque, foi o tchan da história, porque 

assim, que ele pensa estava lógico, o nome dele é Pensador, mas que ele faz a gente pensar? 

Acho que nem todo adulto ia dar uma resposta dessa. 
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mídia em grande escala), para designar o uso virtual da mídia rádio.   

Nossa proposta inicial tinha como foco a retomada do Jornal Herly que, com a 

chegada do UCA e com a extinção da sala do laboratório de informática educativa, não deu 

continuidade a novas edições. O Jornal Herly,  como já foi comentado, era coordenado pela 

professora do laboratório de informática educativa (LIE), a Profa. Conceição, juntamente com 

as turmas do 5º ano. Cada turma tinha um tema específico e, a partir daí, digitavam os textos e 

organizavam as matérias no laboratório.  

O desafio, nessa retomada, envolve não apenas os “espaçostempos” de construção da 

mídia impressa em relação aos processos pedagógicos e tecnológicos desse uso, como 

também os „espaçostempos‟ dos professores da sala aula que, além de não dominarem a 

técnica digital de edição do jornal, estão muitos mais envolvidos com as atividades e 

conteúdos previstos na grade curricular.  Além desse desafio, fomos também informados que 

o Programa Mais Educação estava esperando o kit de equipamentos do Projeto Rádio Escolar, 

que uma vez implementado, exerceria a mesma função do Jornal Herly, que era noticiar e 

divulgar as produções, eventos escolares e promover o protagonismo dos alunos através da 

comunicação.   

Em função disso, pensamos no uso do podcast a partir do Projeto Luiz Gonzaga, por 

ser um recurso prático, aberto e ter as mesmas características comunicativas das mídias 

impressa e rádio. Pelos motivos acima expostos, não envolvemos os professores da sala de 

aula. Contamos com os professores da área específica, o professor Daniel, do Ensino 

Religioso, que também fazia parte do Projeto Rádio Escolar do Mais Educação, e a professora 

de Artes, professora Naize . Esses dois professores planejaram juntos a possibilidade de uso 

desse recurso. O professor Daniel – que nos autorizou sua identificação na pesquisa –, por ter 

bom conhecimento em informática, prontificou-se em estudar e instalar o programa audicity – 

que é um programa de edição de áudio que grava, reproduz e remixa arquivos de áudio para a 

criação do podcast.  A professora de Artes ficou responsável pela organização da programação 

da rádio, seguindo o andamento das atividades realizadas no Projeto Luiz Gonzaga.  

No desenvolvimento da „arquitetura pedagógica da atividade planejada‟, propomos a 

participação dos alunos na programação sugerida assim e na  edição no audicity. Tivemos três 

encontros semanais para o planejamento do uso do podcast, para a definição dos alunos 

dispostos a participar da programação e para edição do áudio, e três encontros para relatar as 

experiências na elaboração da programação, do uso do programa audicity e da gravação com 

os alunos.  Nesses momentos de encontros e relatos, o professor Daniel comentou que a 

lentidão da internet na escola poderia interferir no acesso dos alunos ao podcast e sugeriu, 
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inicialmente, a gravação e edição no audicity, utilizando o sistema de som interno da escola, 

instalado no pátio para ser usado nos intervalos. 

Tomaremos como análise o relato do professor Daniel sobre as experiências de dois 

anos com a rádio na escola a partir do desenvolvimento de duas arquiteturas pedagógicas: (1) 

Planejamento da atividade e (2) Atividades Estratégicas. 

 

(1) Planejamento da atividade: 

 

 

 

 

Evidenciamos na fala do professor uma prática presa a uma concepção escolar espaço-

tempo disciplinado (OLIVEIRA, 2010b) em que determina a separação dos processos 

pedagógicos e tecnológicos, ou seja, um momento específico para apropriação tecnológica e 

um outro momento para a produção de conteúdo, configurando também no andamento das 

produções de seus alunos: um grupo de alunos responsável pelo tecnológico – edição e 

gravação do áudio – e um outro grupo responsável pelo conteúdo (programação).  O momento 

não simultâneo do aprendizado dessas práticas exige tempo e esforço redobrado para lidar 

com os imprevistos já que o horário do professor com esses alunos é negociado e intercalado.  

No segundo ano de experiência, o professor Daniel, como mostra no relato a seguir, 

vai percebendo que seus alunos aprendem facilmente a lógica digital sem a necessidade de um 

tempo fixado para essa aprendizagem como também resolve unificar as ações de produção 

desses alunos.    

 

(2) Atividades Estratégicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este ano, o ano de 2014, a gente retomou. Na ocasião, apenas eu retomei. A professora não está 
mais na escola, então eu tive que conduzir esses 2 momentos só. E, diante dessa dificuldade do 

ano passado, de os mesmos alunos que faziam a parte tecnológica não fazerem a produção do 

conteúdo, eu decidir unificar ambos. E, aí, eu comecei a trabalhar com um grupo mais reduzido 
de alunos, mas todos ao mesmo tempo. E, aí, a gente partiu do mesmo começo, da apropriação 

tecnológica. Apresentei o programa pra aqueles que não conheciam, a maioria já conhecia, já 

sabeoperar perfeitamente. E mesmo aqueles que não sabiam, foi necessário umas 2 semanas no 

máximo pra que eles pudessem compreender todo o funcionamento do programa. E a gente 
começou a produzir conteúdos 

 

E nós, tanto eu quanto a antiga professora de Artes, pensamos em 2 momentos pra esse 

(podcast). Primeiro, uma apropriação tecnológica de saber gravar, saber conduzir a gravação no 
âmbito técnico mesmo, de operar o computador, operar os programas necessários pra edição de 

áudio. Operar os instrumentos periféricos, como o microfone e saídas de som. E essas facetas 

mais técnicas. Em um segundo momento, já apropriados com esse conhecimento de se utilizar da 
tecnologia, eles iriam produzir o conteúdo deles pra que esse conteúdo viesse a ser 

disponibilizado. A princípio, pra escola, através do sistema de som interno da escola. E talvez, 

isso era algo que estava em perspectiva, ser colocado como um canal de áudio vinculado ao 

(blog) da escola, ou algo assim. Isso se iniciou o ano passado, 2013. 
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Agora, com mais experiência, o professor Daniel tenta sozinho reconfigurar o espaço-

tempo disciplinado (OLIVEIRA, 2010b) com a estratégia do uso simultâneo de práticas 

abertas proposta pelos espaçostempos contemporâneos. Ele começa compreender a 

indissociabilidade da relação conhecimento-subjetividade (AXT& MARASCHIN, 1997), ao 

implicar-se em atividades engajadas tendo como parceiro os alunos.   

No relato, a seguir o professor Daniel descreve suas estratégias para envolver os 

alunos na produção e gravação do áudio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessa etapa, o professor Daniel vivencia uma experiência nova com a mídia rádio e 

juntamente com seus alunos vai fazendo os ajustes no momento de sua realização. Sugere que 

os alunos escolham suas músicas, orientando-os como deve ser apresentado na gravação.  As 

estratégias surgem a partir da gravação ao vivo, quando o professor Daniel percebe que esse 

formato seria mais conveniente para os alunos introvertidos, além de economizar o espaço de 

edição do áudio. A partir da adoção desse formato, observamos que há uma abertura para 

inserção de novos elementos referentes ao conteúdo, como anúncios, datas comemorativas e 

também ao material de edição de áudio, como retirada de ruídos e amplificação de voz.  

Podemos observar, nas imagens abaixo, as etapas do processo de gravação de áudio e 

produção que vai desde sua edição até sua programação:  

E a gente começou a produzir conteúdos. A princípio, algo muito simples. Eu pedi pra eles 
escolherem que eles queriam ouvir durante o intervalo e queriam compartilhar com os outros 

alunos. Eles escolheram as músicas que queriam. E pedi pra eles gravarem apenas eles falando, 

narrando, o título da música antes da música entrar, ou depois que a música entrasse, enfim. E 

eles fizeram isso. A gente testou isso, a princípio, ao vivo. A música tocando e, durante a 
execução da música, enquanto a música estivesse tocando, eles utilizariam o sistema de som 

aberto da escola pra falar a música, ou os dados da música, ou quem cantava, ou algo assim. Mas 

percebemos que era melhor gravar esse trecho em que eles falavam por questões de espaço 
mesmo. Estávamos dividindo espaço, e porque alguns deles também ficavam inibidos de falar ao 

vivo, e tudo mais. Posteriormente, começamos a incluir outras coisas além das músicas e desse 

trecho gravado. Fizemos uma abertura pra o programa. Isso, só um parêntesis, que desde o 

primeiro momento em que eles fizeram um programa, nós já colocamos no ar. Tipo, nós não 
pensamos em fazer uma edição muito demorada, nem esperar uma ocasião correta. Assim que 

eles iam produzindo, a gente ia colocando no ar, logo em seguida, ou no mesmo dia, ou não dia 

seguinte, sempre durante o intervalo. Posteriormente, nós começamos a colocar mais elementos, 
tipo anúncios da escola, feriados ou outras ocasiões que não iam acontecer aula, datas 

comemorativas, e alguns aniversariantes que queriam que fosse divulgado os seus aniversários. 

Ou alguém que tivesse algo a dizer, um recado ou algo assim, a gente também começou a inserir. 
Em todas essas ocasiões, a gente, previamente, pegava essas informações, e eles gravavam o 

áudio deles dando um anúncio, falando o que fosse, e eles editavam o áudio, retiravam os ruídos, 

organizavam o áudio numa sequência correta, colocava efeitos pra amplificar a voz ou algo 

assim, e a gente coloca no ar. E é nesse estágio que a gente está. 
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Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

 

 

Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

Na medida em que vivencia a experiência de gravação e produção com seus alunos, 

estando junto com eles nesse processo, o professor Daniel passa a conhecer o ritmo de 

aprendizagem de cada aluno e a partir desse conhecimento vai criando estratégias como 

também refletindo sobre elas. Vejamos seu relato, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Edição do áudio no audicity Figura 24 - Lendo a programação 

Figura 25 - Iniciando a gravação 
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Essa é a etapa que o professor Daniel já percebe que os espaçostempos 

contemporâneos de seus alunos não seguem a mesma lógica linear do espaço-tempo 

disciplinado da escola. Isso se evidencia quando o aluno, aquele não alfabetizado, consegue 

ler os comandos de edição e gravação do áudio a partir da leitura dos ícones já bem 

conhecidos por ele. Esse reconhecimento favorece novas formatações no desenvolvimento das 

arquiteturas. Não há necessidade de reservar um tempo para ensinar os comandos do audicity, 

por exemplo, nem mesmo ter que decidir qual grupo fica responsável pela produção do 

conteúdo e qual que vai ficar com a gravação e edição do áudio.  

Durante o relato das experiências com alunos não alfabetizados, fizemos algumas 

perguntas concernentes à participação desses alunos na programação e gravação. Vejamos os 

diálogos a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nós estamos com turmas que vão desde o segundo ano até o quinto ano. O ano passado, nós 
tentamos nos concentrar apenas nas turmas do quinto ano, mas não deu certo. Pelo menos a 

produção de conteúdo, como eu falei há pouco. Mas a gente tem tentado fazer com todas as 

turmas, excetuando a do primeiro ano, e tem conseguido. Alguns alunos que não conseguem 
ler, mesmo assim,eles conseguem se orientar no (audacity), porque o painel, a interface, é a 

mesma que tem no (DVD), no som de casa, e eles sabem como botar pra tocar, como botar pra 

parar. Eles sabem selecionar, porque eles usam computadores mesmo sem domínio da leitura, 

ou da linguagem da escrita. Eles conseguem selecionar e, através dos ícones que tem no 
programa, a tesourinha que tem lá, eles sabem que serve pra cortar. Ou eles sabem o 

iconezinho de arrastar, que tem 2 setinhas pro lado, eles sabem que serve pra mover pra um 

lado e pro outro. E mesmo eles conseguem fazer isso. Geralmente, eu revezo quem está 
gravando, quem está fazendo isso, e, na semana seguinte, a gente troca. As pessoas que estão 

gravando não serão as mesmas que estarão editando. Enfim, o projeto está, nesse momento, 

nesse estágio em que eles estão produzindo conteúdos, e estão compartilhando com os alunos, 
aqui no sistema externo da escola mesmo. 
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Nesses diálogos, observamos que o professor Daniel na vivência de experiências com 

seus alunos, espontaneamente, consegue perceber o engajamento e aprendizado durante a 

realização da produção, edição e gravação de áudio. Ele percebe que é possível ao aluno 

construir espaçostempos mais autônomos nas produções tanto técnica como pedagógica a 

partir da interação entre eles e do contexto cultural que se vai formando em torno desses usos 

digitais.  

Essa proposta de atividade via rádio, por exemplo, não se caracteriza como aula 

propriamente dita de um conteúdo dado pelo componente curricular, mas envolve a 

participação informativa dessas produções realizadas na sala aula por esses alunos.    Não 

havendo uma preocupação direta em relação à aquisição dos conteúdos curriculares a serem 

transmitidos, o professor Daniel teve uma maior abertura na organização e no planejamento 

de estratégias, possibilitando a inserção de novos elementos comunicativos, próximos à 

realidade do aluno.  

Formadores:Esses alunos que não têm o domínio da escrita ainda, eles conseguem participar da 

programação? Eles dão alguma sugestão? Por exemplo, eles compartilham uma música que 

gostariam que tocasse? 

Professor Daniel:Sugerem, sim. Eles participam em todos os aspectos. Talvez, o único momento 

em que eles não participam tanto é do momento de falar. Que, em alguns momentos, como há 
textos longos, ou textos escritos, eles não fazem isso. Mas se for um título de música ou coisa 

assim, que eles possam decorar o texto, eles fazem. Mas e quanto à programação, à edição, o 

manuseio da programação, eles se dão muito bem com ele. Há os trechos, as escalas de linha do 
som, e eles conseguem entender, a partir do gráfico de som que aparece no programa, eles 

conseguem entender quais são os trechos da música que estavam tocando, exatamente qual parte. 

Eles reconhecem, a partir do gráfico, onde fica o refrão, onde fica a parte mais lenta, onde tem as 

pausas, onde está mais alto ou mais baixo. Isso também eles conseguem comparar uma música 
com a outra, ver qual delas está mais alta ou menor. E, a partir daí, eles conseguem programar o 

áudio, fazer a edição, só observando as informações visuais que o programa oferece. 

Formadores:Então, assim, pelo que eu entendi, eles têm uma ideia do processo. 
Professor Daniel:Têm, sim. 

Formadores:Que existe a parte de programação propriamente do áudio, e da programação do 

rádio, da comunicação, certo? 

Professor Daniel:E eles conseguem fazer.Mas, além disso, eles conseguem fazer inferências com 

o cotidiano deles. É comum eles, quando se deparam com um processo novo que eu ensino, tipo, 

diminuir o volume da música enquanto alguém está falando. E, automaticamente, eles lembram 

dos carros de som que passam, e, aí, eles dizem, "Então, é assim que se faz. “Então também sei 
fazer". Isso é bem comum, e tal. Eles reconhecem como funciona os processos e como 

conseguem perceber qual processo e, às vezes, até que efeitos ficam interessantes em 

determinados lugares. Eles sabem quais são as vozes que tem que amplificar. Sabem quais são os 
ruídos que tem que retirar. Eles sabem onde devem ou não aumentar o volume da música. E em 

que parte, ou não, colocar os trechos narrados do áudio, em que partes da programação do 

programa eles colocaram. 
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Considerando a diversidade de experiência de alunos alfabetizados e não 

alfabetizados, percebida nos diálogos, perguntamos ao professor Daniel se a proposta de 

programação e produção de áudio levou em consideração as práticas sociais de letramento de 

seus alunos nas suas produções. Ele nos responde da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessante observar nesse relato do professor que ele não pensou as práticas sociais 

da leitura e escrita como componente curricular com o foco na aquisição de habilidades 

específicas, mas como práticas abertas que possibilitam o engajamento e o compartilhamento 

das produções de seus alunos (“Não pensei muito se aqui cabe uma leitura social, certamente 

cabe -eu não estou fazendo, eu estou apenas permitindo que eles apresentem aquilo que eles 

querem apresentar à comunidade escolar”).  Ao afirmar “eu não estou fazendo” remete a uma 

prática de ensino que envolve a transmissão direta de um conteúdo, desvinculada de práticas 

curriculares abertas. 

 Para o professor Daniel, as práticas curriculares  abertas, como por exemplo, as 

atividades relacionadas à programação de rádio, possibilitaram produção de conteúdo e 

reconhecimento do produto final conseqüente da atividade autoral dos alunos, além de 

incentivar essas práticas através de divulgação do programa na comunidade.  

Podemos inferir, com isso, que as experiências de práticas curriculares abertas desses 

Mas minha proposta era que eles trouxessem o que queriam compartilhar, e que eles compartilhassem, 
que eles se sentissem responsáveis por aquilo que eles estavam apresentando, e pensassem, também, 

por que estão apresentando isso, por que eles querem apresentar isso. Tanto é, que eles conseguem 

fazer um programa no qual eu não me identifico como um programa sendo meu. Nenhum deles tem a 

minha cara, ou seria feito da forma como se eu tivesse que fazer do meu jeito ou sozinho. E, isso é 
interessante notar, que a faixa etária também influenciam na forma como eles produzem isso e tal. Os 

alunos maiores, eles têm um perfil diferente dos alunos menores, e isso se reflete nas escolhas que 

eles fazem, no tipo de edição que eles fazem, e no tipo de forma de se portar diante do microfone, por 
exemplo. E isso é algo bem próprio dele. Eu não sei se isso é uma prática social da leitura. Só sei que 

é uma forma que eu testei fazer, pra contemplar o protagonismo, mas também pra que eu me 

reconhecesse o menos possível no conteúdo produzido, e que está acontecendo e tal. Não pensei 
muito se aqui cabe uma leitura social, certamente cabe -eu não estou fazendo, eu estou apenas 

permitindo que eles apresentem aquilo que eles querem apresentar à comunidade escolar. Sei que isso, 

às vezes, é complicado, porque a gente tem uma expectativa de coisas que a gente quer que o aluno 

carregue. Tem uma expectativa de comportamento, de personalidade, ou de valores culturais que a 
gente espera que o aluno tenha. E, possivelmente, nesse momento em que eles mostram aquilo que 

eles têm a oferecer, nós nos frustramos, porque nós não reconhecemos aquilo que esperamos e tal. 

Mas que, de fato, é algo que é orgânico ao seu ambiente social. Orgânico às suas experiências, à sua 
vivência de mundo e, principalmente, à forma como eles enxergam o mundo, as relações sociais e 

tudo mais. Claro que isso é importantíssimo pra nós percebemos o que o aluno pensa, ou como ele 

enxerga as coisas. Mas esse não é o aspecto primário da coisa. O aspecto primário é apenas que eles 
produzam os conteúdos deles, e que eles se reconheçam no programa pra que eles também queiram 

ouvir o programa, o queiram que os outros ouçam o programa. 
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três professores não se traduzem, simplesmente, no uso do blog, do áudio e do podcast, mas 

no uso de arquiteturas realizadas em comunidade de formAção de professores que se reúnem, 

compartilham experiências, negociam significados e vivenciam práticas multiletradas 

mediadas por tecnologias digitais.  
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compreendemos que transformações ocasionadas pela cibercultura afetaram 

substancialmente diversas áreas da atividade humana como economia, política, sociedade e 

cultura e educação, graças a interconexão global impulsionada pela internet cuja base 

comunicativa se estrutura nos princípios da liberação do pólo da emissão potencializado pela 

leitura e escrita hipertextual, possibilitando a abertura de novos formas de interação social na 

difusão, produção e compartilhamento de informações e conhecimentos. Podemos observar 

que essas características proporcionaram não somente o acelerado desenvolvimento industrial 

na produção/consumo de produtos e serviços como também possibilitaram às pessoas comuns 

o acesso em tempo real a diversas informações e conhecimentos que modificaram suas formas 

de ser e de viver.  

Em se tratando da educação, no entanto, evidenciamos que essas características no 

contexto escolar assumem uma dimensão estritamente técnica, concebendo as tecnologias 

como suporte „didático-multimídia‟ para auxiliar o professor na transmissão dos conteúdos 

sem considerar suas potencialidades enquanto instrumentos culturais de aprendizagem 

constitutivos dos modos de viver e significar de cada indivíduo na rede de relações que são 

construídos em contextos socioculturais diversos.  

No contexto de práticas pedagógicas, discutimos, neste trabalho, que a subutilização 

das tecnologias digitais decorre de muitos fatores. Um deles tem a ver com a reduzida 

formação pedagógica do professor na sua formação inicial, sobretudo, nas disciplinas 

relacionadas às tecnologias, tornando o professor despreparado para lidar com a cultura 

digital. Além disso, os programas educacionais oferecidos pelo MEC são concebidos como 

um modelo de comunicação massivo, a exemplo do livro didático que tem como tarefa 

traduzir os conteúdos em atividades apoiadas nas técnicas de memorização e repetição as 

quais sugerem o consumo de um maior número possível de conteúdos desvinculados do 

contexto sociocultural dos seus alunos.   

Evidenciamos que essa abordagem pedagógica de viés tecnicista, baseada na cultura 

dos meios de comunicação massivo, não se dá conta de que seus alunos e também professores 

estão o tempo todo conectados a seus dispositivos móveis para se comunicar, compartilhar e 

produzir conhecimentos e também para comentar, decidir, opinar e resistir.  

Embora a escola conceba a tecnologia como instrumento de apoio didático para 

facilitar o ensino de um determinado conteúdo, lida, ao mesmo tempo, com uma cultura 

digital - caracterizada pela conexão de pessoas em rede - que adentra a escola por meio de 
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dispositivos móveis, permitindo o acesso livre da informação em qualquer tempo, hora e 

espaço. 

Com base nessa realidade, a pesquisa levou em consideração a coexistência de 

espaçostempos lineares e não-lineares definidos na relação cultura escolar e cultura digital.  

Na cultura escolar, observamos que os espaços-tempos lineares são disciplinados pelo 

currículo prescrito que determina e regula condutas, organiza atividades dirigidas, padroniza o 

ensino-aprendizagem e ditam comportamentos. Nos espaçostempos não lineares, observamos 

que as tecnologias móveis possibilitaram o acesso a outras fontes de conhecimento que não 

sejam aquelas advindas da educação formal, mas as construídas coletivamente na interação de 

uma rede de sentidos que se tece na relação com o mundo e com outros.  

Nesse entremeio, encontramos professores fazendo uso, ainda que limitado, de 

dispositivos digitais em seu cotidiano como, por exemplo, serviço online, e-mails e redes 

sociais. Esses professores, no entanto enfrentam dificuldades no uso das tecnologias na sua 

prática pedagógica.  Evidenciamos, em nossos estudos, que essas dificuldades têm sua origem 

na formação inicial desses professores, pois as instituições formadoras, que são responsáveis 

pela organização curricular das disciplinas, oferecem somente 3,2% dos saberes relacionados 

à cultura digital, dando mais ênfase a questões teóricas em detrimento das práticas.   

Em decorrência disso, os professores buscam apropriar-se das tecnologias numa 

perspectiva instrumental para concebê-las como recurso multimídia que facilita a 

aprendizagem do aluno, cabendo ao professor o papel de selecionar, organizar e planejar o 

conteúdo e suas atividades de ensino. Observamos, no contexto escolar, que o descompasso 

existente entre uso das tecnologias fora e dentro da escola tem a ver com a concepção atrelada 

à lógica formal do conhecimento, relacionado aos saberes produzidos pela humanidade que 

precisam ser reproduzidos como conteúdos, distribuídos em unidades de ensino e 

apresentados pelo livro didático como guia metodológico para ensinar e aprender. 

 Considerando a coexistência de espaçostempos escolares e não escolares no ambiente 

de aprendizagem formal, percebemos que a cibercultura potencializada pelas tecnologias 

digitais móveis vem modificando o cotidiano escolar, especialmente a prática pedagógica do 

professor que, comumente, é imbuída da tradicional concepção de ensino hierarquizado que 

operam o conhecimento neutro, universal e, portanto, independente do contexto sociocultural 

que o constitui. 

Com isso, ressaltamos a importância da formação continuada em serviço, 

especialmente à relacionada ao „Curso de Formação Continuada de Professores do Projeto 

UCA‟ para o uso do laptop educacional nas ações pedagógicas bem como ao módulo 
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„Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as TIC‟ que permite a realização de 

encontros com os professores, possibilitando a criação de uma comunidade de formAção que 

possa debater, trocar idéias, compartilhar experiências,  aprender novas linguagens, planejar, 

criar estratégias de atividades utilizando o laptop, apresentar e  publicar suas produções.  

Percebemos que por meio dessa experiência de participação empreendida nessa 

comunidade de formAção na qual se propõe autonomia, autoria e criatividade, foi possível o 

envolvimento de professores nos processo de negociação de significados, criando diferentes 

modos de significar a linguagem digital nas relações pedagógicas, diferentemente da 

tecnologia concebida apenas como meio didático para ensinar e aprender. Nesse processo de 

negociação de significados, podemos observar práticas multiletradas dos professores que 

juntos, discutiram, compartilharam e planejaram atividades para o blog; aprenderam a postar 

textos, imagens, vídeos, links e a fazer comentários.  Mais que isso, fizeram pesquisa na 

internet do assunto trabalhado na sala, sugeriram a participação dos alunos na atualização do 

blog e nas atividades de uso do podcast, participaram na discussão e sugestões do roteiro de 

programação.  

Podemos evidenciar que essas experiências multiletradas vivenciadas pelos 

professores vão de encontro à abordagem epistemológica que incide na crença de que as 

tecnologias têm a função de garantir o desenvolvimento de habilidades cognitivas de cada 

aluno numa perspectiva individual.  

Esses obstáculos refletiram sobremaneira nas atividades curriculares desenvolvidas na 

sala de aula, compreendendo o uso da tecnologia como recurso didático que reforça a 

aprendizagem do conteúdo já abordado. Presenciamos, ainda, nos discursos e práticas desses 

professores que quando a tecnologia não funciona, eles recorrem à lousa ou às atividades do 

livro didático, comprometendo, segundo eles, o andamento das ações curriculares no bimestre 

por consequência do tempo que foi utilizado para aprender e conhecer.  

Em razão disso, retomamos a discussão da articulação espaçostempos lineares e não-

lineares a partir do uso de arquiteturas pedagógicas voltadas tanto para o planejamento das 

atividades propostas pelo currículo como para as estratégias que surgem durante o 

desenvolvimento dessas atividades em sala.  Nosso propósito foi o de não negar, mas 

conciliar espaçotempos já disciplinados pela cultura escolar com os espaçostempos 

multiletrados das atividades configuradas pelos professores.  

Nessa perspectiva, buscamos na seção „Arquiteturas Pedagógicas como dispositivos 

de FormAção de Professores em Práticas Multiletradas‟ redimensionar o conceito de 

arquiteturas pedagógicas como espaços de agenciamentos que se realizam na comunidade de 
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formAção, concebendo experiências de práticas curriculares abertas, potencializadas pelas 

tecnologias digitais aqui compreendidas como processo estruturante que reconfigura as bases 

da relação sociopedagógica,  possibilitando a construção de novas relações e novas formas de 

pensar.  Nesses espaços, o processo de aquisição do conhecimento não se dá de forma isolada 

focando apenas nas atividades cognitivas. Pelo contrário, a cognição humana, nessas bases, é 

situada, configura-se no lugar onde novas formas de saber podem ser realizadas.   

As arquiteturas pedagógicas como espaços de agenciamentos têm a função de 

reconfigurar o currículo escolar a partir da ampliação dos diferentes modos de produzir 

significados por meio da leitura e de escrita hipertextual nas práticas pedagógicas que, até 

então, se limitavam às formalidades monomodais da linguagem escrita. Podemos sinalizar 

alguns exemplos dos modos diversificados de significar com a iniciativa de professores que 

resolveram por conta própria, independente da formação, filmar e gravar suas aulas utilizando 

o laptop ou o celular para se aproximar do universo do aluno e compreender a forma como se 

aprende e se pensa. Ao compartilharem o grupo do facebook e relatarem essas experiências na 

comunidade de formAção. 

Na seção „FormAção de professores – uma  Comunidade de Práticas Multiletradas‟, 

abordamos a importância do compartilhamento das ideias, dos aprendizados, das estratégias 

de uso das tecnologias estabelecidas no encontro de formAção de professores, realizado no 

horário do planejamento.  Observamos que nessa comunidade de formAção, os professores 

vivenciaram experiências multiletradas, aprendendo novas escritas e novas leituras com o uso 

do blog, do whatsapp, do Facebook, do áudio e do vídeo.    

As vivências de professores no uso do laptop em sala de aula evidenciaram-se na 

seção „Práticas curriculares abertas e tecnologias digitais‟. Nesse espaço, foi possível 

observar os professores, buscando estratégias para lidar com o contexto sociocultural presente 

nas atividades predominantemente destinadas a cumprir oss objetivos da unidade curricular e 

suas relações com as tecnologias vivenciadas com seus alunos para resolver conflitos e 

problemas de aprendizagem.   

Nesse percurso teórico ressaltamos a importância da vivência do professor em práticas 

multiletradas a partir do desenvolvimento de arquiteturas pedagógicas voltadas para o 

planejamento de atividade e para as estratégias de atividades realizadas na sala de aula pelos 

professores. Na seção „Desafios e Impactos das Práticas Multiletradas dos Professores 

potencializadas por tecnologias móveis‟ salientamos essas vivências dos professores nas 

práticas pedagógicas na sala de aula as quais identificam as arquiteturas pedagógicas como 
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dispositivos de formAção  a partir dos quais os professores estruturam suas práticas 

multiletradas, utilizando recursos educacionais abertos/REA. 

Com base nessas vivências de experiência, buscamos responder os questionamentos 

que nortearam esta pesquisa:  

a) Como os professores vivenciam práticas multiletradas a partir do uso de 

arquiteturas pedagógicas desenvolvidas durante o planejamento de atividades curriculares, 

utilizando o laptop e quais os desafios dessa prática?  

Podemos inferir que as práticas mulitiletradas dos modos de produzir e significar a 

linguagem e a cultura no processo de ensinar e aprender potencializadas pelas tecnologias 

surgem da experiência de participação dos professores que compartilharam entre si suas 

idéias, angustias, dificuldades, desafios e avanços durante o planejamento de atividades 

utilizando o laptop. Essas vivências de práticas multiletradas facilitaram o aprendizado dos 

recursos e aplicativos digitais além de permitirem a imersão dos professores na rede de 

aprendizagem (cibercultura) em que todos estão aprendendo, se comunicando, produzindo 

conhecimento, ampliando os saberes a cada interação, fazendo surgir novas possibilidades de 

aprendizados.  

Compreendemos que conciliar espaçostempos lineares e não lineares no cotidiano 

escolar é desafiador para o professor que, em meio ao contexto de ensino tradicional, com 

suas crenças e concepções pedagógicas dominantes, não consegue, sozinho, abdicar dos 

modelos didáticos de ensino explicativo e desenvolver estratégias de atividades utilizando as 

tecnologias digitais.  Esse professor deve levar em consideração a comunidade de formAção 

vivenciada na escola e o uso das arquiteturas pedagógicas como estruturas de aprendizagem 

que expandem os diferentes modos de produzir significados mediados por tecnologias 

móveis. 

b) De que maneira as arquiteturas pedagógicas impactam nos modos de ressignificar 

o espaço-tempo disciplinado pela escola no trabalho do professor?   

Compreendemos nesta pesquisa que arquiteturas pedagógicas como estruturas de 

aprendizagem possibilitaram a construção de espaços de agenciamento, permitindo o 

professor implicar-se no contexto da cultural digital- que é global e local - presente nos 

espaçostempos pedagógicos contemporâneos. Na pesquisa, presenciamos o professor 

protagonizar suas práticas multiletradas, ao propor aos seus alunos os mesmos desafios que 

vivenciou com muita dificuldade na sua formAção. Antes, a prática do professor restringia o 

uso das tecnologias destinadas às tarefas do tipo „pesquisar na internet‟, „baixar um texto‟,  

„assistir ao vídeo‟, „pesquisar e salvar uma imagem‟ sem qualquer relação com a cultura 
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vivida fora da escola. Acreditamos que essa relação de aprendizagem aberta proporcionada 

pelo o desenvolvimento de arquiteturas pedagógicas impactou nos modos de o professor 

ressignificar seus espaçostempos pedagógicos a partir de sua experiência de participação em 

comunidade de formAção.  

c) Como os recursos educacionais abertos (REA), desenvolvidos na formAção  do 

professor, possibilitam a mobilização de estratégias curriculares abertas interessadas na 

observação de como os alunos melhor se engajam em suas atividades escolares, com o laptop?  

O uso de recursos educacionais abertos (REA) não se limita a apenas dispor 

livremente conteúdos interativos de aprendizagem, envolve novas práticas multiletradas que 

operam criando uma rede de relações que permite maneiras diferenciadas de produzir 

conhecimento e cultura.  Essa possibilidade, evidenciou que, quando os professores utilizando 

o áudio, o blog e o podcast em uma atividade curricular, perceberam na interação com os 

alunos que poderiam ir mais além do que sido havia proposto no livro didático e no 

planejamento no sentido de problematizar os conteúdos discutidos na sala de aula, criam 

novas estratégias levando em conta os diferentes modos de significar de seus alunos. 

Nesse sentido, podemos inferir que as abordagens conceituais relacionadas às 

arquiteturas pedagógicas desenvolvidas na comunidade formAção de professores 

possibilitaram a reconfiguração dos espaços-tempos disciplinados, presentes nas práticas 

pedagógicas. Isso ocorreu quando os professores reconheceram as tecnologias digitais não 

como ferramenta de ensino, mas como instrumento de produção de conhecimento e de 

cultura.  

As considerações tecidas nesta pesquisa em torno das práticas mulitiletradas dos 

professores, desenvolvidas no „Curso de Formação Continuada de Professores do Projeto 

UCA‟, possam contribuem para a realização de novos estudos que discorram sobre o uso das 

arquiteturas pedagógicas em comunidade de formAção concebida no Projeto Político 

Pedagógico cujo ponto chave é a discussão de espaçostempos que separam o cotidiano escolar 

do cotidiano dos alunos que vivenciam  experiências com tecnologias. 
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Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS DE CAMPO                                                                                                DATA: 

___/___/_______ 

 

  Na formação 

1)  Discussão de texto sobre uso das tecnologias (blog, rea, internet, rede sociais)  envolve :  

Aceitação:________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________   

Não 

aceitação:_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________ 

 

2) O professor pensa as atividades planejadas utilizando os recursos digitais: 

 - Como recurso  
didático:__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________ 

- Como instrumento de aprendizagem do 

aluno:____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________ 

Na sala de aula:  o uso das tecnologias: 

Como meio: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________ 

 

Como estratégia: 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________ 
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Anexo 02 

 

 

 

 

: FORMAÇÃO DOS PROFESSORES  

AÇÕES PEDAGÓGICAS DE USO DO UCA 

CRIADAS PELOS PROFESSORES E COORDENADORAS, NA – SEMANA DE 14/03 Á18/03/2011: 

 

Mobilidade do uca: carro de restaurante ou carrinho de feira (de acordo com o vídeo) para fazer o translado da 

sala do uca para a sala de aula. Ficariam cinco alunos para ir pegar os uquinhas, e uma professora responsável na 

sala, com os horários determinados com antecedência; Personalizar o uca: adesivos de cola construídos pelos 

alunos (professores  de artes), o nome deles, numeração de cada turma de acordo com o alfabeto e número da 

chamada(ex: A1,A2,A3...- 3ª A/ B1,B2,B3...-3ºB etc..); Perguntas para o pessoal da UFRN: Quem responde 

pelos danos apresentados no UCA? Como proceder? Se vão repor ou consertar? Se a internet é bloqueada para 

alguns sites; Ficaram de providenciar os conteúdos para a gente sugerir atividades de uso do UCA no processo 

de ensino aprendizagem; 

A Semana de 11 a 15 de abril ficou combinado de ficar com as 4 horas para apresentar o kpresent; 

Sugestão de apresentar os jogos pedagógicos do UCA nos próximos encontros. 

Mobilidade de uso do anexo: disponibilizar um lugar para guardar (sugestão o espaço do Mais Educação). 

Organizar um cronograma com 3 dias para as turmas da Educação Infantil ao 2ª ano e 2 dias para o Mais 

Educação, contemplando o Mais Educação e os professores de disciplinas especificas. As coordenadoras irão 

fazer um cronograma de uso, junto com os professores; O anexo não irá personalizar os computadores, devido à 

quantidade limitada de 40 uquinhas; A primeira semana de maio ficou combinado para iniciar o uso do uquinha 

na sala. Cada aluno assinar um termo de compromisso simbólico para ter mais comprometimento no uso do uca; 

Entrar em contato com a UFRN ( suporte técnico) para saber a questão da rede da internet, se há possibilidade de 

os uquinhas em rede trocarem arquivos entre si. Por exemplo, um arquivo que o professor colocar em um 

uquinha, socializar com os demais da sala em rede. Terá uma reserva de 10% para repor eventuais defeitos; 

Incentivar a leitura e escrita por meio do uso do uquinha. Uma proposta do Mais Educação dar um reforço na 

leitura, escrita e as operações matemáticas, utilizando o uca. No caso as oficinas de letramento e Matemática irão 
usar o uca no Mais Educação. Cada professor catalogar os ucas de sua sala, assinatura do termo de compromisso 

e personalizar, junto com os alunos;  

Ter extensão disponível nas salas de aula para possíveis descargas do uca. Como sugestão 4 extensões para o 

anexo e duas para sede. Cada extensão terem cinco ou seis entradas e serem para computador (modelo - filtro de 

linha, preço no mercado R$ 10 ou 12 reais); Ter um e-mail só da escola para todos usarem e socializarem 

informações da escola. O blog da escola fica para registrar os eventos da escola. O blog do laboratório mudar 

para blog do uca na escola. A professora Ângela ficar ministrando oficinas de informática, no sábado, para os 

pais conhecerem e se apropriarem das ferramentas do uquinha. O uquinha ser mais um recurso para o professor 
fazer o registro de ficha de avaliação diagnostica, com os objetivos que foram alcançados ou não pelo aluno. 

Relatos escritos, em vídeos das experiências realizadas em sala com os alunos. E os professores arquivarem em 

vídeos seus depoimentos. E socializarem estas experiências com os professores, alunos, funcionários, pais entre 

outros. 

Os outros espaços da escola serem usados como lugares de aprendizagens: biblioteca, sala do uca, sala dos 

professores. Dando apoio e proporcionando o uso do uca nas atividades desenvolvidas pelos professores. Com 

um planejamento estruturado e pré-definidos com os professores e coordenadores; 
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Anexo 03 
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Anexo 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 - Geni Darc, onde está o resultado do teste do “se liga e acelera”? 

- Alô Geni Darc, preciso falar com você urgente. 

 

02  - Ceiça pra passar do PC pra o projetor é “alt F3”? Ou ctrl f3? 

 

03 - Trabalhando balões de fala no Tux paint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balão vermelho:“Liguem o uquinha e façam a pesquisa do assunto de hoje” 

 

Balão lilás: “Pedro se não concluir atividade fica sem o uquinha” 

 

Balão azul:“Quando terminar a atividade do livro, podem ligar o uquinha para jogar” 

 

Balão preto:“O IDEB deu baixo? como? mesmo com o uca?” 

 

Balão verde: “Hoje não vou levar os uquinhas porque é semana de prova e tenho que revisar 

com eles” 

 

 

 

 

01 02 03 
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CATEGORIAS EXEMPLOS DE PERGUNTAS 

Perguntas organizacionais Quem conseguiu fazer os exercícios? 

Quem fez o tema? Fulano, por que não 

sentas? Quem quer buscar os livros na 

biblioteca? 

Perguntas que apelam para a memória Quem lembra quem foi Mendel? Qual é a 

figura que tem 3 lados? De qual região faz 

parte o estado do Pará? 

Perguntas para recordarem fatos Como foi a proclamação da 

Independência? 

Perguntas sem pausa para respostas Vocês compreenderam? Então, vamos 

seguir. Tudo bem até agora? Abram o 

livro na página 35. 

Perguntas disciplinares Fulano, por que chegastes tarde? Quem 

está conversando? Quem quer ir para o 

recreio? 

Perguntas para chamar a atenção de 

alunos distraídos 

Fulano, sobre o que estou falando? Qual é 

tua opinião sobre isso que acabei de citar? 

Perguntas que exigem um sim ou não Quem tem subnutrição precisa de uma 

dieta alimentar mais rica? O golfinho é 

um mamífero? 

Perguntas individualizadas Pedro, achaste a resposta? Maria, quanto é 

15 mais 33? 

Perguntas desafiadoras Afirmaste que o prédio desabou porque 

era antigo. As pirâmides foram 

construídas há quase 5000 anos. Então, 

por que não desabaram? 

Perguntas Exploratórias O que pensas sobre isso? Podes me 

explicar como achas que isso acontece? 
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Anexo 06 - Questionários 

 

O uso de Recursos Educacionais Abertos /REA  como prática de 
letramento de professores do Ensino Fundamental I do Projeto 

UCA 

 

QUESTIONÁRIO 

 

As respostas contidas neste questionário são confidenciais e anônimas e 
serão usadas apenas para fins científicos. 

 

 

I - IDENTIFICAÇÃO E DADOS PESSOAIS DOS PROFESSORES DA FORMAÇÃO 

DO PROJETO UCA 
 

Idade:________ Sexo:_________ Série em que atua:_______ 

Disciplina:_______________________ 

 

TRABALHO: 

Tempo de serviço: ____________ 

 

Tipo de contratos: Professor efetivo (   ); Professor temporário (   );  Professor auxiliar 

(    ). 

 

Carga horária suplementar: Na própria escola (     );  Em outra escola (   ). 

 

Tipos de vínculos:  (podendo marcar mais de um item) 

 

Ensino Público: Estadual (    ); Municipal (    ); Ensino Privado (   ); outras que não 

sejam de ensino (   ), qual:___________________________ 

 

HORÁRIO DE TRABALHO 

 

Manhã (   ); Tarde (    );  Manhã e Tarde (    );  Manhã e Noite (    );  Tarde e Noite (   );                

 Manhã, Tarde e Noite (    ) 

 

Formação: 

Magistério(    ) Ano de Conclusão:________. 

Instituição:________________________________  

 

Graduação (   ) Curso: __________________________ Ano de Conclusão:_______  

Instituição:_____________________________ _____________ 

 

Especialização (   ) Curso: 

___________________________________________________Ano de Conclusão:_______  
Instituição: __________________________________________. 

 

Mestrado: (   ) Área: ___________________________________________Ano de 
Conclusão:_______  Instituição: _____________________________ 
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Doutorado: (   ) Área: __________________________________________Ano de 
Conclusão:_______  Instituição: ___________________________________________ 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA: 

 

CURSOS DE FORMAÇÃO DO MEC OU DAS SECRETARIAS DE 

EDUCAÇÃOQUE JÁ PARTICIPOU: 
1. Curso: ______________________________________________Ano de Conclusão:_______  

2. Curso: ______________________________________________Ano de 
Conclusão:_______  

3. Curso: ______________________________________________Ano de 
Conclusão:_______  

 

Dias da semana e horário:________________________________ 

 

CURSOS DE FORMAÇÃO PARTICULAR: 
1. Curso: _______________________________________________Ano de 

Conclusão:_______  

2. Curso: ________________________________________________Ano de 
Conclusão:_______  

3. Curso: ________________________________________________Ano de 
Conclusão:_______  

Dias da semana e horário:________________________ 

 

CURSO DE FORMAÇÃO PÚBLICA OU PARTICULAR EM ANDAMENTO: 
1. Curso: ___________________________________________________ 

Instituição:_________________________ 

 

Dias da semana e horário:____________________________________ 

 

 

 

II - USO PESSOAL DO COMPUTADOR, DA INTERNET E DO CELULAR 

 

COMPUTADOR: 

1) Usa o computador em casa: 
a. Diariamente (___) 
b. De dois a cinco dias por semana (___) 
c. Uma vez por semana (___) 
d. Raramente (___) 
e. Nunca (___) 

 

2) Qual o sistema operacional que possui? 
a. Windows (___) 
b. Linux (___) 
c. MacOs (___) 

 

3) Usa o computador para: 
a. Redigir textos (___) 
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b. Preparar materiais didáticos (___) 
c. Preparar apresentações(Power Pointe) (___) 
d. Editar vídeo/fotografias (___) 
e. Outros (___):___________________ 

 

 

INTERNET 

1)  Para você internet  é: 
a. Fonte de conhecimento (___) 
b. Pesquisa (___) 
c. Espaço de interação e comunicação (___) 
d. Diversão (___) 

2) Acessa o e-mail: 
a. Diariamente (___) 
b. De dois a cinco dias por semana (___) 
c. Uma vez por semana (___) 
d. Raramente (___) 
e. Nunca (___) 

3) Usa o e-mail para: 
a. Comunicação (___) 
b. Informação (___) 
c. Mobilização social (___) 
d. Organização e participação de eventos(___) 

4) Em que lugar acessa a internet: 
a. Em casa (___) 
b. Na escola (___) 
c. Em lugar público (ciber, lan house, shopping) (___) 

5) Possui: 
a. Pagina Pessoal (___) 
b. Blog (___) 
c. Facebook (___) 
d. Skype (___) 
e. Twiter (___) 

 

CELULAR: 
1) Usa o celular: 

a. Diariamente (___) 
b. De dois a cinco dias por semana (___) 
c. Uma vez por semana (___) 
d. Raramente (___) 
e. Nunca (___) 

2) Usa o celular para: 
a. Falar (___) 
b. Enviar/receber mensagem  (___) 
c. Fotografar  (___) 
d. Filmar  (___) 
e. Navegar  (___) 
f. Pesquisar  (___) 
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III - COMUNIDADE FORMATIVA DO PROJETO UCA 

MÓDULO: APROPRIAÇÃO TECNOLÓGICA: 

 

LINUX UBUNTUCA: 

1) A área de trabalho apresenta: 
a. Uma interface agradável de fácil navegação e prático no acesso aos programas (___) 
b. Uma interface confusa, difícil de navegar e de encontrar os programas (___) 

2) Arquivos e pastas: 
a. Consegue salvar arquivos: sim (___); não (___). 
b. Criar, renomear, copiar e excluir pastas:sim (___); não (___); ou apenas sabe: criar (___); 

copiar (___); renomear (___); excluir (___). 
c. Consegue salvar arquivos: na pasta (___); no pendrive (___) 

3) Aplicativos: 
a. Editor de texto - sabe 

a. abrir documento: sim (___); não (___) 
b. salvar documento: sim (___); não (___) 
c. Formatar um texto: sim (___); não (___); em parte (___) 
d. Inserir Imagem no texto: sim (___); não (___) 

 
b. Editor de Planilhas - sabe 

a. abrir uma planilha: sim (___); não (___) 
b. salvar uma planilha: sim (___); não (___) 
c. Formatar uma planilha: sim (___); não (___); em parte (___) 
d. Inserir fórmula na planilha: sim (___); não (___) 
e. Fazer cálculos na planilha: sim (___); não (___); em parte (___) 

 
c. Editor de Apresentação - sabe: 

a. abrir uma apresentação de slides: sim (___); não (___) 
b. salvar uma apresentação de slides: sim (___); não (___) 
c. Formatar um texto na apresentação de slides:sim (___); não (___); em parte(__) 
d. Inserir imagem na apresentação de slides: sim (___); não (___) 
e. Inserir efeitos e animações nos textos e nos slides: sim (___); não (___); em parte 

(___) 

 

4) Navegadores e Ferramentas de busca do UbuntUca: 
a. Navegadores que utiliza: Mozila Firefox (___); Chromium (___); Internet Explorer (___). 
b. Ferramentas de busca que mais utiliza: Google (___); Altavista (___); Yahoo (___);    Outros 

(___). 

5) Ferramentas: Educativo do UbuntUca mais utilizadas em sala de aula: 
a. Gcompris (___). 
b. JFractionLab (___). 
c. TuxMath (___). 
d. Tux Paint (___). 
e. Nenhum (___). 

6) Ferramentas Jogos do UbuntUca mais utilizadas em sala de aula: 
a. Lógica (___). 
b. Lagno (___). 
c. Mahjongg (___). 
d. Nibbles (___). 
e. Quadrapassel (___). 
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f. Paciência (___). 
g. Robôs (___). 
h. Tali (___). 
i. Xadrez (___). 
j. Nenhum (___). 

7) Ferramentas Multimídia do UbuntUca mais utilizadas em sala de aula: 
a. Webcam (Cheese) 
b. Gravador de som 
c. Reprodutor multimídia (acessa vídeos) 

 

8) Descreve os avanços mais significativos na apropriação tecnológica que ajudou  você a 
utilizar melhor os recursos e aplicativos do UbuntUca: 
 

 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

 

9) Descreva as dificuldades que você encontrou na apropriação tecnológica de alguns 
recursos durante o curso de formação de professores do Projeto Uca, cite quais são e as 
consequências desse não aprendizado em sua prática pedagógica: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______ 

 

 

MÓDULO: WEB 2.0 

 

CORREIO ELETRÔNICO: 

1) E-mail criado: 
a. Yahoo (___) 
b. Hotmail (___) 
c. Google (___) 
d. Outros (___) 

2) No e-mail sabe: 
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a. Enviar mensagem: sim (___); não (___) 
b. Responde aos e-mails:  sim (___); não (___); em parte (___) 
c. Encaminha e-mails: sim (___); não (___); em parte (___) 
d. Envia e-mails Com Cópia: sim (___); não (___); em parte (___) 
e. Envia e-mails Com Cópia Oculta: sim (___); não (___); em parte (___) 
f. Envia e-mail com anexo: sim (___); não (___); em parte (___) 

 

BLOG: 

1) Na oficina blog você aprendeu: 
a. criar blog: sim (___); não (___); em parte (___) 
b. Publicar texto no blog: sim (___); não (___); em parte (___) 
c. Publicar vídeo no blog: sim (___); não (___); em parte (___) 
d. Inserir blogs dos colegas: sim (___); não (___); em parte (___) 
e. Personalizar o blog: sim (___); não (___); em parte (___) 

 

AVANÇOS E DESAFIOS DA WEB 2.0 

 

1) Descreva a importância desse aprendizado em sua prática pedagógica, pontuando 

alguns aspectos do blog que são pertinentes para a educação: 

 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______ 

 

2) Descreva os desafios enfrentados no aprendizado do blog e do e-mail, bem como as 
dificuldades no uso desses recursos para a prática pedagógica: 
 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______. 
 

 

MÓDULO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
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1) Reflexão das categorias de questionamentos feitos aos alunos pelo professor em sala: 
a. Ajuda a refletir a prática pedagógica: sim (___); não (___); em parte (___). 

Justifique:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________ 

 
b. Melhora na elaboração de novas perguntas que provoquem mais reflexão dos alunos:sim 

(___); não (___); em parte (___). 
Justifique:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________ 

 
c. Percebe as necessidades de novos aprendizados a partir dos questionamentos e perguntas 

que suscitem uma observaçãocrítica de resposta: sim (___); não (___); em parte (___). 
Justifique:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________ 

 

 

2) Propostas inovadoras do uso das tecnologias nas atividades pedagógicas que 

promovam a aprendizagem dos alunos. 
a. Propor desafios de perguntas exploratórias em atividades em grupo, usando o uquinha 

pode dá certo:sim (___); não (___); em parte (___). 
Justifique:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________ 

 
b. Os recursos educacionais abertos (com permissão de reutilizar, adaptar e distribuir), por 

exemplo, o blog, o Tux Paint, TuxMath do UbuntUca e objetos de aprendizagem (vídeo-
aula, software de animação) podem facilitar no aprendizado de conceitos abstratos que 
envolvam interpretação e resolução de problemas:sim(___);não(___);emparte(___). 
Justifique 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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3) Que avanços na elaboração de planos de aula permitiu o alcance de um melhor 

desempenho, utilizando atividades com perguntas exploratórias com auxilio dos 

recursos educacionais abertos? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______. 
 

 

4) Que dificuldades encontradas no uso dos recursos educacionais abertos na proposta 

de uma prática de perguntas exploratórias? 

 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______. 
 

MÓDULO: ELABORAÇÃO DE PROJETO: 

 

1) Projeto 
a. Você acha importante trabalhar com  projeto? sim (___); não (___); em parte (___);  

Justifique:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________ 

b. Na sua opinião, o desenvolvimento de projeto que surge dos interesses do aluno pode dá 
certo?sim (___); não (___); em parte (___);  
Justifique:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________ 

c. O projeto que se desenvolve com o auxílio das tecnologias e das mídias poderá ser 
significativo ao aprendizado do aluno? sim (___); não (___); em parte (___);  
Justifique:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________ 

 

2) Tecnologias 
a. Na sua opinião os recursos educacionais abertos poderão auxiliar na articulação 

interdisciplinar das áreas do conhecimento realizada no projeto?  sim (___); não (___); em 
parte (___);  
Justifique:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________ 

b. As tecnologias integradas ao projeto, por exemplo, um vídeo-documentário pode orientar 
o professor de qual área de conhecimento curricular melhor se adapta ao recurso mídia, 
quais procedimentos e atitudes a serem mobilizadas:  

d. sim (___); não (___); em parte (___);  
Justifique:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________ 

 

3) Currículo: 
a. Na sua opinião como deveria ser trabalhado o currículo na 

escola?______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________ 

b. Que tipos práticas pedagógicas podem propor atividades que levem ao desenvolvimento 
de Projeto integrado de tecnologias no 
currículo.____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________ 

 

 

IV - COMUNIDADE DE PRÁTICAS FORMATIVAS DO PROJETO UCA (PLANOS 

DE AULA) 

 A CONSTRUÇÃO PEDAGÓGICADO BLOG 

 

1) Você costuma usar o blog na sua aula: 
a. Diariamente (___) 
b. De dois a cinco dias por semana (___) 
c. Uma vez por semana (___) 
d. Raramente (___) 
e. Nunca (___) 

Para as alternativas "d" e "e", justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2) Você usa o blog com seus alunos como: 
a. pesquisa (___) 
b. diário e registros de suas aulas (___) 
c. recurso educacional aberto (___) 
d. espaço de inserir  vídeo e imagens produzidos na sala de aula (___) 
e. Outros (___) 

 

3) Em que momento no planejamento você acha viável inserir o blog como ferramenta 

pedagógica: 
a. no início da aula como motivação (___) 
b. durante o desenvolvimento do assunto para facilitar a compreensão do conteúdo (___) 
c. após o conteúdo como forma de aprofundar o assunto (___) 
d. em qualquer momento como forma de registrar as ideias do grupo e intervenções do 

professor (___) 

 

Justifique sua resposta, apresentando uma sugestão de como poderia ser trabalhado o 

blog na sala de aula: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

4) Descreva sua dificuldade em manter atualizada a página do blog nas atividades 

escolares, pontuando aspectos técnicos (dificuldades de inserir vídeos, de postagens, 

acesso ao blog, de ter perdido a senha, problema na internet etc.) e aspectos pedagógicos 

(dispersão, não adequação do uso na aula etc.): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____ 

 

5) Descreva de forma resumida uma experiência positiva de uso do blog que levou a 

participação dos seus alunos nas atividades. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

A PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO INTEGRADOR DO PROJETO UCA 

 

1) Participou do seminário I e II:  somente o seminário I (____); somente o seminário II 
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(___); seminário I e II (____) 

 

2) Para você é importante um evento como 

esse?_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

3) Qual sua avaliação dos relatos de experiências das outras escolas que aderiram ao 

Projeto UCA apresentados no seminário?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4) Você apresentou algum banner no seminário? sim (___); não (___)  

 

Se sim, comente sobre esse relato, descrevendo a importância dessa experiência de 

atividades apresentadas no seminário: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________ 

 

5) Você poderia dá algumas sugestões pedagógicas de uso do uquinha que não foi 

abordados nos relatos de experiências  para os próximos 

seminários?_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________ 
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A PARTICIPAÇÃO NO GRUPO DO FACEBOOK 

 

1) Você está adicionadono grupo do Facebook: sim (____); não (____). 

 

2) Você compartilhou  no grupo publicando algumas atividades realizadas com seus 

alunos, alguns informes e experiências educacionais encontrados em sites e blogs: 

sim (____); não (____) 
 

Se sim, o grupo reagiu: curtindo (___); comentando (____); compartilhando (____) 
 

3) Essa reação lhe motivou a compartilhar mais suas ideias?sim (____); não (____) 
 

4) Em relação a atividades compartilhadas pelos seus colegas você:  

curtiu (___); comentou (____); compartilhou (____). 
 

5) Você  lembra de algumas postagem que achou interessante.Pode descrever qual ou 

quais?______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__  

6) O que mais interessa no grupo do face  

 
a. Evento da escola. (___) 
b. A publicações de sugestões de atividades da série que atua.  (___) 
c. As experiências dos colegas. (___) 
d. Jogos e recursos educacionais abertos (vídeo-aulas, módulos de atividades, software de 

animação, blogs educativos, sites, portais educativos). (___) 
e. Os informes e notícias educacionais. (___) 

 

7) Descreva suas dificuldades na participaçãono Grupo do Facebook seja nas ações de  

compartilhar e publicar ideias, experiências, atividades pedagógicas, seja na 

dificuldades de uso do ambiente, por exemplo, não saber como chegar no grupo ou como 

anexar um texto ou publicar um endereço de uma site, vídeo etc. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

CAFÉ TECNOLÓGICO 
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1) O que você achou do evento? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________ 

2) Você apresentou alguma atividade de aula no Café Tecnológico?sim (___); não (___) 

 

3) Descreva - de forma resumida - como foi sua apresentação, a importância de sua 

estratégia de atividade e o resultado da aprendizagem de seus alunos. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4) Descreva algumas atividades apresentadas pelos seus colegas que você achou 

interessante e que poderia adaptar para sua aula. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________ 

 

4) Que sugestão você daria para o próximo café 

tecnológico?_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

V - COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM COM OS RECURSOS EDUCACIONAIS 

ABERTOS UTILIZADOS NA SALA DE AULA 

BLOG NA SALA DE AULA 

 

1) Como os alunos fazem uso do 

blog?______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2) Eles acessam com facilidade o endereço do blog: sim (___); não (___) 

 

3) Você elencou alguns alunos para ficarem responsáveis pela administração do blog?  

sim (___); não (___) 

 

4) Você costuma encaminhar atividade no blog para ser feita em casa? sim (___); não 
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(___) 

 

5) Os alunos costumam comentar no próprio blog suas opiniões sobre aula? sim (___); 

não (___) 

 

PESQUISA NA INTERNET 

 

1) Em sua aula costuma usar a internet para pesquisa? sim (___); não (___). 

 

2) Propõe sites sugeridos do livro didático ou pesquisado por você para os alunos 

acessarem? 

sim (___); não (___) 

 

3) Propõe atividades de pesquisa livre em que o próprio aluno busca pelo Google o 

assunto a ser pesquisado: sim (___); não (___). 

 

4) Você poderia citar as possibilidades e dificuldades de uso da internet na sala de 

aula?______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS: 

 

1) Você usa uquinha na sala de aula: 
a. Diariamente (___) 
b. De dois a cinco dias por semana (___) 
c. Uma vez por semana (___) 
d. Raramente (___) 
e. Nunca (___) 

Para as alternativas "d" e "e", justifique sua 

resposta:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

2) Você costuma fazer um cronograma de uso do uquinha em sala de aula? sim (___); 

não (____) 

 

3) Em suas aulas com o uquinha, que recursos educacionais costuma utilizar: 
a. Pesquisa na Internet (___). 
b. Blog educacionais (___). 
c. Produção de texto (___). 
d. Histórias em quadrinho (___). 
e. Jogos de matemática (___). 
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f. Sites educacionais (___). 
g. Vídeos (___). 
h. Ferramentas educacionais do UbuntUca (___). 
i. outros:_______________________ 

 

4) Descreva uma atividade utilizando um desses recursos acima citados, pontuando os 

resultados de aprendizagem com seus alunos: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

5) No uso desses recursos, você sugere que seja: individual (___); em grupo (___) 

Justifique:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6) Em que área de conhecimento você melhor utiliza os recursos educacionais abertos do 

uquinha: 
a. Língua Portuguesa (___) 
b. Matemática (___) 
c. Ciências (___) 
d. História (___) 
e. Geografia (___) 
f. Ensino Religioso (___) 
g. Artes (___) 
h. Educação Física (___) 

 

7) Que estratégia  de atividade pensada para o aprendizado do assunto,utilizando os 

recursos educacionais abertos do 

uquinha?___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________ 

 

8) quantas horas gasta desenvolvendo atividades no uquinha?__________ 

 

9) Você costuma retomar a aula utilizando os recursos educacionais abertos quando a 



208 

 

 

aprendizagem não foi favorável? sim (___); não (____) 

 

10) Você acha difícil planejar uma aula utilizando os recursos educacionais abertos? sim 

(___); não (____) 

 

11) Você já utilizou um recurso educacional aberto (por exemplo, uma sugestão de aula 

do Portal do Professor ou outros sites, um vídeo, um software, uma imagem) encontrado 

na internet, fazendo suas alterações e adaptações conforme a realidade de sua aula?  

sim (___); não (____) 

Como foi a experiência de uso e 

adaptação?_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________. 

 

12) Você consegue lembrar de algum relato de seus alunos nessa experiência de uso dos 

recursos educacionais abertos e compartilhar 

aqui:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________ 

12) Que dificuldades e desafios você encontra no uso desses recursos via 

uquinha?___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – SEDIS/ UFRN 

PROJETO UCA 
 

AVALIAÇÃO DO PROJETO UCA 

QUESTIONÁRIO 

 

As respostas contidas neste questionário são confidenciais e anônimas e 
serão usadas apenas para fins científicos. 

 

CATEGORIA V - COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM COM OS RECURSOS 

EDUCACIONAIS ABERTOS UTILIZADOS NA SALA DE AULA  

RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS/REA 

 

O USO DO BLOG PELOS ALUNOS 

1) Como os alunos fazem uso do 

blog?______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2) Eles acessam com facilidade o endereço do blog: sim (___); não (___) 

3) Você elencou alguns alunos para ficarem responsáveis pela administração do blog?  

sim (___); não (___) 

 

4) Você costuma encaminhar atividade no blog para ser feita em casa? sim (___); não 

(___) 

5) Os alunos costumam comentar no próprio blog suas opiniões sobre aula? sim (___); 

não (___) 

 

PESQUISA NA INTERNET PELOS ALUNOS 

 

1) Em sua aula costuma usar a internet para pesquisa? sim (___); não (___). 

2) Propõe sites sugeridos do livro didático ou pesquisado por você para os alunos 

acessarem?  

sim (___); não (___) 

 

3) Propõe atividades de pesquisa livre em que o próprio aluno busca pelo Google o 

assunto a ser pesquisado: sim (___); não (___). 

4) Você poderia citar as possibilidades e dificuldades de uso da internet na sala de 

aula?______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________ 

RECURSOS DIGITAIS INSTALADOS NO UQUINHA:  

 

1) Você usa uquinha na sala de aula: 
a. Diariamente (___) 
b. De dois a cinco dias por semana (___) 
c. Uma vez por semana (___) 
d. Raramente (___) 
e. Nunca (___) 

Para as alternativas "d" e "e", justifique sua 

resposta:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________ 

 

 

 

2) Você costuma fazer um cronograma de uso do uquinha em sala de aula? sim (___); 

não (____) 

 

3) Em suas aulas com o uquinha, que recursos educacionais costuma utilizar: 
a. Pesquisa na Internet (___). 
b. Blog educacionais(___). 
c. Produção de texto (___). 
d. Histórias em quadrinho (___). 
e. Jogos de matemática (___). 
f. Sites educacionais (___). 
g. Vídeos (___). 
h. Ferramentas educacionais do UbuntUca(___). 
i. outros:_______________________ 

 

4) Descreva uma atividade utilizando um desses recursos acima citados (questão nº 3), 

pontuando os resultados de aprendizagem com seus alunos: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

5) No uso desses recursos, você sugere que seja: individual (___); em grupo (___) 

Justifique:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6) Em que área de conhecimento você melhor utiliza os recursos educacionais abertos do 
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uquinha: 
a. Língua Portuguesa (___) 
b. Matemática (___) 
c. Ciências (___) 
d. História (___) 
e. Geografia (___) 
f. Ensino Religioso (___) 
g. Artes (___) 
h. Educação Física (___) 

 

8) quantas horas você aproveita desenvolvendo atividades no uquinha?__________ 

 

9) Você costuma retomar a aula utilizando os recursos educacionais abertos quando a 

aprendizagem não foi favorável? sim (___); não (____) 

 

10) Você já utilizou um recurso educacional aberto (por exemplo, uma sugestão de aula 

do Portal do Professor ou outros sites, um vídeo, um software, uma imagem), fazendo 

suas alterações e adaptações, conforme a realidade de sua aula?  

sim (___); não (____) 

 Como foi a experiência de uso e 

adaptação?_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________. 

 

12) Você consegue lembrar de algum relato de seus alunos nessa experiência de uso dos 

recursos educacionais abertos e compartilhar aqui: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – SEDIS/ UFRN 

PROJETO UCA 

 

AVALIAÇÃO DO PROJETO UCA 

QUESTIONÁRIO 

 

As respostas contidas neste questionário são confidenciais e anônimas e 
serão usadas apenas para fins científicos. 

 

V - COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM COM OS RECURSOS EDUCACIONAIS 

ABERTOS UTILIZADOS NA SALA DE AULA  

RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS/REA 

 

O USO DO BLOG PELOS ALUNOS 

1) Como os alunos fazem uso do 

blog?_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2) Eles acessam com facilidade o endereço do blog: sim (___); não (___) 

3) Você elencou alguns alunos para ficarem responsáveis pela administração do blog?  

sim (___); não (___) 

 

4) Você costuma encaminhar atividade no blog para ser feita em casa? sim (___); não 

(___) 

5) Os alunos costumam comentar no próprio blog suas opiniões sobre aula? sim (___); 

não (___) 

 

PESQUISA NA INTERNET PELOS ALUNOS 

 

1) Em sua aula costuma usar a internet para pesquisa? sim (___); não (___). 

2) Propõe sites sugeridos do livro didático ou pesquisado por você para os alunos 

acessarem?  

sim (___); não (___) 

 

3) Propõe atividades de pesquisa livre em que o próprio aluno busca pelo Google o 

assunto a ser pesquisado: sim (___); não (___). 

4) Você poderia citar as possibilidades e dificuldades de uso da internet na sala de 

aula?_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______ 

RECURSOS DIGITAIS INSTALADOS NO UQUINHA:  
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1) Você usa uquinha na sala de aula: 
f. Diariamente (___) 
g. De dois a cinco dias por semana (___) 
h. Uma vez por semana (___) 
i. Raramente (___) 
j. Nunca (___) 

Para as alternativas "d" e "e", justifique sua 

resposta:_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________ 

 

 

 

2) Você costuma fazer um cronograma de uso do uquinha em sala de aula? sim (___); 

não (____) 

 

3) Em suas aulas com o uquinha, que recursos educacionais costuma utilizar: 
j. Pesquisa na Internet (___). 
k. Blog educacionais(___). 
l. Produção de texto (___). 
m. Histórias em quadrinho (___). 
n. Jogos de matemática (___). 
o. Sites educacionais (___). 
p. Vídeos (___). 
q. Ferramentas educacionais do UbuntUca(___). 
r. outros:_______________________ 

 

4) Descreva uma atividade utilizando um desses recursos acima citados (questão nº 3), 

pontuando os resultados de aprendizagem com seus alunos: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

5) No uso desses recursos, você sugere que seja: individual (___); em grupo (___) 

Justifique:________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____ 

 

6) Em que área de conhecimento você melhor utiliza os recursos educacionais abertos 

do uquinha: 
i. Língua Portuguesa (___) 
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j. Matemática (___) 
k. Ciências (___) 
l. História (___) 
m. Geografia (___) 
n. Ensino Religioso (___) 
o. Artes (___) 
p. Educação Física (___) 

 

8) quantas horas você aproveita desenvolvendo atividades no uquinha?__________ 

 

9) Você costuma retomar a aula utilizando os recursos educacionais abertos quando a 

aprendizagem não foi favorável? sim (___); não (____) 

 

10) Você já utilizou um recurso educacional aberto (por exemplo, uma sugestão de 

aula do Portal do Professor ou outros sites, um vídeo, um software, uma imagem), 

fazendo suas alterações e adaptações, conforme a realidade de sua aula?  

sim (___); não (____) 

 Como foi a experiência de uso e 

adaptação?_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 

12) Você consegue lembrar de algum relato de seus alunos nessa experiência de uso 

dos recursos educacionais abertos e compartilhar aqui: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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SUGESTÕES DOS PROFESSORES PARA A FORMAÇÃO DO 

PROJETO UCA –2014. 

 

 TER UM PENDRIVE COM SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

IMPRESSAS , SITES DE CIENCIAS , GEOGRAFIA, HISTÓRIA E 

OUTRAS DISCIPLINAS; 

 

 TER DOIS CAFÉS PEDAGÓGICOS POR ANO SEMESTRAIS: UM 

EM MAIO E O OUTRO EM SETEMBRO; 

 

 TER PROJETOS DE ENSINO POR SALA DE AULA; 

 

 PENSAR EM CONJUNTO UMA AVALIAÇÃO DO PROJETO UCA 

NA ESCOLA; 

 

 AS OFICINASACONTECERAM UMA VEZ A CADA DOIS MESES, 

REUNINDO OS PROFESSORES POR TURNO E  LIBERANDO OS 

ALUNOS APÓS O LANCHE. COMO SUGESTÃO DE  TEMAS PARA 

AS OFICINAS: 

 

1. COM SUGESTÃO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM PARA 

OS PROFESSORES;  

2. USO DO SCRATCH NO ENSINO; 

3. MANUSEIO DO MULTIMIDIA;  

4. USO DA LOUSA DIGITAL; 

5. USAR O POWER POINT; 

6. BLOG COLOCAR IMAGEM E VIDEOS; 

7. BAIXAR VIDEO PELA NET; 

8. ENTRE OUTRAS. 

9.  

 POSSIBLIDADE DE UM CURSO DA TIC‟S PARA O PROFESSOR; 

 APRESENTAR A PROPOSTA DE TRABALHO NAS PRIMEIRAS 

SEMANAS DO ANO- CEIÇA E KAREN. 

 

 

 

 



216 

 

 

Anexo 07 

ANEXOS DE FOTOS 

 

Atividades com o uquinha na sala de aula 
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Apresentação do café tecnológico 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


