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RESUMO

Com as mudanças trazidas pela tecnologia, que impactaram as diferentes áreas do
conhecimento, surgem questões que desafiam os professores nesse cenário. Como
a educação vai lidar como essas transformações, em sala de aula e como atingir
alunos, provenientes de um ambiente em que a Internet ocupa todos os espaços?
Na busca de respostas para tais indagações, a pesquisadora investigou junto a
professores e alunos, numa instituição de Ensino Superior, na região sul do Estado
do Rio de Janeiro, sobre o uso do Ensino Híbrido em suas modalidades, qual era o
envolvimento dos alunos nas tarefas propostas e que resultados alcançaram nesse
novo fazer pedagógico. E, em relação à escuta dos alunos, levantou-se que
atividades eram realizadas com o uso da tecnologia, que sugestões dariam aos
professores, a partir de suas expertises e que recursos digitais utilizavam para seus
estudos individualizados. Para compreender quem eram esses professores por
detrás de suas práticas, ancorou-se em Nóvoa (2013) sustentador da tese de que os
professores devem ser considerados como sujeitos e não como objetos de pesquisa
e, para desvelar suas falas e os achados dos alunos, os fundamentos metodológicos
tiveram por base Josso (2007) e Bardin (2011). Na pesquisa de campo, foi
percorrido o caminho da pesquisa-formação, com aplicação de vários recursos,
instrumentos e técnicas. Ficou evidenciado, a partir do estudo, que as escolhas e as
características dos professores influenciaram suas preferências relativas às carreiras
docentes, no uso da tecnologia e da troca de experiências com seus pares no grupo
de estudo GEMAA, a que pertencem. Também, foi destacado que outros temas
devem fazer parte desta pauta e não apenas sobre suas práticas, inclusive quando
os resultados das entrevistas com os professores são comparados com os das
respostas dos alunos, aponta que se faz necessário maior conhecimento dos prérequisitos tecnológicos, tanto por parte dos alunos como dos professores, para uma
maior interação e um trabalho pedagógico mais apurado.
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ABSTRACT

Together with the changes brought about by technology, which impacted different
areas of knowledge, questions that challenge teachers emerge in this scenario. How
will education deal with these transformations in the classroom and how to reach
students from an environment in which the internet is present everywhere? Seeking
for answers to these questions, the researcher investigated with teachers and
students from a higher education institution in the South region of the state of Rio de
Janeiro the use of hybrid teaching in their modalities, the engagement of the students
on the purposed tasks and the results they achieved on this new pedagogical
practice. Moreover, listening to the students allowed the identification of activities
conducted using technology, suggestions that they would offer to teachers, from their
expertise, and which digital resources used in their individual studies. In order to
understand who were the teachers behind their practice, this research anchors in
Nóvoa (2013), who sustains the thesis that teachers should be considered subjects
of researches rather than objects of researches, and its methodological foundation is
grounded in Josso (2007) and Bardin (2011) to unfold teachers’ speech and the
findings from students. In the field research, research training pathway was followed
with the application of various resources, instruments and techniques. It was
evidenced from the present study that teachers’ choice and characteristics influenced
their preferences related to the teaching career in the use of technology and in
experience-sharing with their peers in the GEMAA study group, that they belong to.
In addition, it highlights that other themes must be part of this agenda and not about
their practice only, moreover when the results of the interviews with teachers are
compared to students’ answers point to the need of greater knowledge on
technological prerequisites by both teachers and students to achieve a greater
interaction and a more accurate pedagogical work.

Keywords: Hybrid Teaching. Teacher Training. Educational Technology
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1 INTRODUÇÂO

1.1 MONTAGEM DE UM PAINEL: MEMÓRIAS PARA TRAÇAR AS ROTAS
DA VIAGEM

Um recorte nas memórias para construir um fio
condutor que me conduz ao presente. Explica
quem sou e me empurra para onde quero ir.
Fantásticas memórias, sem elas impossível saber
quem fui, impossível compreender o presente,
impossível projetar o futuro. Benditas memórias,
doces e profundas!
Rosa Maria M.G.Esteves

Embarco no tempo e faço um recorte do filme, dou start e começo a edição, o
retorno em alguns tempos/lugares para entender minha trajetória profissional e
pessoal e, assim, permitir um encontro comigo mesma, por meio de uma entrevista
ou para protagonizar um filme, cujo roteiro está em minhas mãos, com direito a
flashback, pausas, recuos, avanços, e muitas reflexões. Se não posso voltar para
mudar o passado, posso, a partir dele, projetar outro futuro. Assim, mergulho em
minhas memórias, que começam, lá na década de 1980, quando escolhi cursar
Letras (Português – Inglês), na Associação Educacional Dom Bosco, em Resende.
Como era apaixonada por poesia e literatura, não tive dúvida: seria uma forma de
compreender melhor esse universo da linguagem e como as palavras podem saltar
dos escritos para dar asas à imaginação, trazendo cenários, movimentos,
sentimentos, pessoas, bichos, cheiros, cores e sons.
Paralelo a essa escolha, acreditava que, para tornar-me uma profissional com
uma visão mais aguda, precisava saber mais sobre minha profissão - a docência.
Fui cursar Pedagogia, que concluí em 1987. Com essa formação, uma grande janela
se abriu, pois tinha uma crença que educação se faz, principalmente, com ação, e o
que eu aprendesse deveria ser mobilizado para a sala de aula. Alinhar ser
professora de Inglês e Português com os conhecimentos adquiridos em Pedagogia
seria um diferencial para minha carreira profissional.
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Inicio uma viagem bastante instigante para uma cidade chamada Educação,
muito conhecida - mas que, dependendo do grau de conhecimento que se tenha, as
pessoas que lá chegam, podem se tornar residentes, consumidoras ou visitantes.
Minhas primeiras atividades docentes começam em escolas particulares, como
professora de Português e de Inglês. A princípio assustada, como lidar com quantas
variáveis, a escola, os pais, os alunos, os programas vindos das Secretarias de
Educação, os conteúdos, as crenças que envolvem o imaginário do cotidiano
escolar. O que percebi? Faltavam na mala roupas suficientes para as diversas
ocasiões educacionais, assim ficava claro que precisava comprar roupas ou trocar
de roupas com quem vestisse o meu número.
Logo, prestei concurso público e fui ministrar aulas de Inglês no distrito de
Itatiaia. Lembro-me, como se fosse hoje, dos meus alunos, dos meus colegas de
trabalho e da minha diretora, na Escola Estadual Ezequiel Freire. Concomitante a
esse emprego, era profissional da Prefeitura Municipal de Resende, no Colégio
Municipal Reinaldo Maia Souto, como professora de Português. Recordo-me de
submeter meus alunos da 5ª série à leitura de Clássicos da Literatura, sem me dar
conta que não eram adequados à faixa etária dos mesmos. Felizmente, somente a
partir de minhas observações da teoria e da prática e de conversas com meus
pares, pude perceber meus equívocos pedagógicos.
Bem, formada também em Pedagogia, não demorei muito a vir exercer a
função de Orientadora Pedagógica nas redes de ensino, em várias escolas, tanto
municipais quanto estaduais, pontuadas ao longo da minha carreira docente.
Sempre inquieta, me questionava se procedimentos e conteúdos poderiam ser
ministrados de outra forma. Que contribuições poderia trazer com meu trabalho, ora
para o processo ensino-aprendizagem dos meus alunos e ora na função de
orientadora pedagógica, na condução da aprendizagem, junto aos professores? Que
teorias e práticas deveriam ser implementadas para que professores e alunos
alcançassem o sucesso?
Foram longos anos, implantando projetos interdisciplinares nas escolas do
Educação Infantil ao Ensino Médio, por meio de conversas com os professores e
alunos para que pudéssemos tornar o ensino e aprendizagem em algo prazeroso e
construir uma teia de conhecimentos significativos, que, a partir de um
conhecimento, nascessem outros.

Trabalhos possíveis graças às crenças, ao

estudo, e à vontade de descobrir outros lugares em passeios inusitadas.
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Fui para outras viagens na cidade da Educação, trabalhei em três momentos
diferentes nas Secretarias de Educação dos municípios de Resende e Itatiaia
(emancipado de Resende, em 1989). Fiz parte da primeira Secretaria de Educação
do Município de Itatiaia (1989-1991), ocupei o cargo de Chefe do Setor Pedagógico,
fui responsável pela Educação Infantil, Alfabetização e de 1ª à 4ª série
(nomenclatura utilizada na época).
Foram muitas discussões, levantamentos, diagnósticos e planejamento na
construção de uma política educacional para o município recém-criado, assim muitas
atualizações docentes para que pudéssemos alinhar o quadro docente ao que
desejávamos para a Educação de Itatiaia. Em 1997, fui convidada pela Secretaria de
Educação do Município de Resende para ocupar o cargo de Coordenadora
Pedagógica da Educação Infantil à 4ª série (nomenclatura da época) e, em seguida,
exerci o cargo de Diretora da Divisão de Ensino. Na época, em cumprimento ao
plano

de

governo

do

município,

introduzimos

reuniões

e

capacitações,

periodicamente, para implementar as políticas educacionais. Lembro-me das
campanhas disseminadas pelo Governo Federal como “Toda criança na escola” e
das discussões sobre livros didáticos (PNLD); foi quando me deparei com problemas
de concepção pedagógica, pois havia, na rede municipal, nada menos que 12 livros
adotados para a alfabetização.
Em 2005-2008, retorno à Secretaria Municipal de Educação de Resende para
ocupar o cargo de Coordenadora das Orientadoras Pedagógicas e Educacionais do
município – cargo que me deu uma passagem para um novo lugar da cidade
Educação, a sensação foi de muita alegria. Depois de muitos anos como orientadora
pedagógica, poderia - em nível municipal - colaborar com a educação do meu
município, sem contar a oportunidade que também tive, em nível de atualização,
para melhoria do meu trabalho por meio da participação em congressos, seminários
e visitas técnicas além de obter novos conhecimentos de como se processavam as
avaliações em larga escala - projeto desenvolvido pela Universidade Federal de Juiz
de Fora.
Quando estive na Secretaria Municipal de Educação de Resende, desenvolvi
um programa chamado “Rolando a Bola” com atualizações mensais para as
orientadoras da Rede Municipal. Cada encontro tinha um tema e as orientadoras
deveriam aplicar em suas escolas a formação dada e trazer, no próximo encontro,
os resultados alcançados com aquelas novas dinâmicas. Fui organizadora do Plano
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Municipal de Educação e fiz parte da equipe que organizou e implementou os
projetos políticos pedagógicos das escolas, assim como da revisão do regulamento
das escolas municipais, com a participação de toda a comunidade educativa
(alunos, pais, merendeiras, pessoal técnico-administrativo, secretários de escola,
professores, coordenadores pedagógicos e educacionais e diretores).

Esses

tempos foram de muita aprendizagem, uma estada rica, com fortes lembranças,
devidamente, registradas num álbum de fotos.
Em 1996, fiz mestrado em Educação, na Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), minha dissertação foi sobre o currículo de Formação de
Professores, em nível médio. Penso que o tema não poderia ser diferente, uma vez
que minha trajetória aponta que outros conhecimentos são necessários à prática
pedagógica. A partir do término do meu mestrado, há uma mudança radical em
minha vida pessoal e profissional. Defendi minha dissertação em 08 de março e em
19 de abril, já estava no Ensino Superior, ministrando aulas para os Cursos de
Pedagogia e Letras, no Centro Universitário (Barra Mansa) e na Associação
Educacional Dom Bosco (Resende).
Aqui, inauguro outros saberes, ministrando aulas nas disciplinas de Didática
Geral,

Filosofia da Educação, Princípios e Métodos da Administração Escolar,

Introdução à Pesquisa e Prática Escolar, Fundamentos e Metodologias das Ciências
Sociais e, em nível de pós-graduação, de Didática do Ensino Superior, Planejamento
Educacional, Tendências Contemporâneas da Educação Escolar e Projeto
Pedagógico, além de orientadora de Trabalho de Conclusão de Curso, em nível de
Graduação e Pós-graduação.
Estou há vinte e dois anos no Ensino Superior. Além de atividade de
docência, fui, no Centro Universitário de Barra Mansa, coordenadora do Curso
Normal Superior e do Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes,
sendo este um curso semipresencial de Formação de Professores (2005) -exclusivo
para bacharéis que queriam tornar-se docentes - cujo programa, a partir de 2006,
passou a utilizar o ambiente TelEduc, com 20% de sua carga horária on-line – sendo
o curso pioneiro nesse trabalho, na instituição. Foi o meu primeiro contato com o
ambiente virtual de aprendizagem. Minha viagem passou a ser virtual, na Cidade da
Educação, observando como os acadêmicos interagiam com a tecnologia, seus
avanços e recuos, proporcionado um grande desafio, mas muito enriquecedor.
Primeira parada – Estação Chat - foi um desastre, todos estavam conectados e
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queriam falar comigo, ao mesmo tempo. Mais uma vez, a partir da minha prática, fiz
um novo mapa de correção de rota.
Novo dilema, mais viagens. Acredito que essas novas viagens trouxeram
outros horizontes e novos conhecimentos. Resolvi fazer o curso de Designer
Instrucional da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI - 2009-20l0) e este foi um
contato intenso com a educação a distância, utilizando o ambiente TelEduc. Esse
curso descortinou, em primeiro lugar, aprofundamento de estudo do próprio
ambiente TelEduc, isto é, o uso das ferramentas disponíveis em toda sua
potencialidade; elaboração de mapas de atividades para meu curso de treinamento
na UNIFEI; utilização de diferentes mídias para enriquecer as aulas; dinâmicas para
um ambiente virtual, tipos de fóruns de discussão, netiquetas, softwares para
pessoas com deficiência,

elaboração

de

levantamentos diagnósticos para

implantação de cursos a distância, elaboração de storyboard, direitos autorais etc.
Bem, o que tenho feito com que aprendo? Aplico em minhas aulas para verificar o
feedback dos acadêmicos.
Como sou professora universitária, utilizei o ambiente TelEduc para
dinamização de minhas aulas (pós-graduação) e, para a graduação, o Portal
Universitário da instituição, sempre fazendo adaptações de atividades para perceber
o impacto que a utilização da tecnologia traz para o aprendizado.

Em 2011,

ingressei no Curso Planejamento, Implementação e Gestão da Educação a
Distancia, que concluí em 2012, pela Universidade Federal Fluminense (UFF) um
curso que trouxe outros conhecimentos. Apropriei-me do ambiente Moodle de
aprendizagem.
Como a viagem continua... em 2012, ingressei na Universidade Estácio de Sá
com vistas ao doutorado em Educação na linha de Tecnologias de Informação e
Comunicação nos Processos Educacionais, pois continuo procurando as respostas
para as minhas primeiras inquietações – Quem sou? O que faço com o que
aprendo? Que contribuições deixo com o que realizo? Assim, me pergunto: qual é o
meu desafio?
SER PROFESSORA na Era Digital, esse é o desafio deste tempo, essa é a
razão da escolha dessa linha de pesquisa, ser capaz de investigar, dentro das
práticas docentes, experiências que possam dar conta das questões que estão
postas, nessa sociedade em rede. Paro, e mais uma vez faço um flashback e vejo,
não mais aquela professora que chegou assustada porque faltavam roupas na mala,
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mas agora convicta que preciso de outra mala para prosseguir minha viagem,
embarcada nos browseres para navegar em águas desconhecidas e para cidades
que ainda terei que projetar as rotas.

1.2 SITUANDO AS QUESTÕES DAS PESQUISA A PARTIR DOS DESAFIOS
ENCONTRADOS

NA

TRAJETÓRIA

PROFISSIONAL

E

PESSOAL

DA

PESQUISADORA

Ao longo das discussões sobre a carreira docente, percebem-se diferentes
movimentos inerentes às suas práticas e como estes profissionais têm sido inseridos
nessas discussões, frente às necessidades emergentes, nos debates sobre as
políticas públicas educacionais e suas possíveis implantações para alavancar a
Educação. Tem-se uma agenda em sintonia com esses tempos e espaços, que
clama por novas estratégias: se é novo, que os modos operantes inerentes a eles
também o sejam.
Assim, desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394
(BRASIL, 1996) em seu artigo 61 nos incisos I, II e III e nos artigos 62, 63 e 64 vem
se desenhando um novo cenário sobre a formação dos professores, no Brasil; assim
como assinalando o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC) e a
implantação da Educação a distância, como preconizado no Artigo 80 e ratificadas
tais tendências no Plano Nacional de Educação (2014 a 2024 - Meta 15), aprovado
pela Câmara Federal, no Projeto de Lei 13.005 (BRASIL, 2014)

do Executivo e

efetivada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da
Educação Básica (Resolução CNE/CP Nº 1, 2002). O que se acentua,
principalmente na meta 15 do PNE 2014-2024, é a formação continuada dos
professores, a concepção que se funda é que nunca se estará pronto, sendo sempre
necessários novos conhecimentos, aqueles frutos das experiências dos professores
em seus respectivos cotidianos escolares.
A importância da presente investigação, com foco nas práticas dos
professores, reside no mergulho, no uso da tecnologia no Ensino Superior, na busca
de experiências exitosas por parte dos docentes, observando-se que práticas são
essas, que critérios (seus discursos pedagógicos e técnicos) são utilizadas em suas
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escolhas, qual é o sentido de seu pertencimento?

Assim como num entendimento

do mundo dos alunos, como estes utilizam a tecnologia disponível e como essas
tecnologias podem auxiliá-los na academia por meio de um ensino híbrido?
Assim, o tema escolhido para esta tese é o Ensino Híbrido e seus
desdobramentos na Formação e nas Práticas Docentes do Ensino Superior,
que buscou o atendimento a três requisitos básicos: (a) a viabilidade do estudo
proposto; (b) a relevância da pesquisa; e (c) a originalidade no tratamento do tema.
Embora haja temáticas que façam um paralelo com esse tema em questão, se
pretendeu fazer incursões, no campo com referenciais teórico-metodológicos
diferenciados no uso da Web.
A pesquisadora entende que as transformações na aprendizagem dos
professores estão associadas às suas experiências em sala de aula, estas, muitas
vezes, não relatadas, por fazerem parte de experiências tácitas dos docentes, e,
assim, não focadas nas pesquisas;

é por isso que este estudo conferiu esta

dimensão na tese em questão: o entendimento dessas pessoas que construíram
outros saberes que não foram explicitados.
Esta pesquisa foi norteada pelos seguintes objetivos:

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Geral:

Investigar as práticas dos professores do Ensino Superior no uso da tecnologia, por
meio de um ensino híbrido, para desenvolvimento de conceitos e melhoria do
processo ensino-aprendizagem em sua área de conhecimento com os alunos.
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1.3.2 Objetivos Específicos:

• Observar situações práticas do uso da tecnologia por professores do Ensino
Superior, em experiências exitosas em suas aulas, na modalidade híbrida.
• Elencar de que forma os professores incorporam o uso da tecnologia em suas
aulas.
• Verificar como os alunos interagem com estas novas formas de aprender.
• Analisar os discursos de professores e alunos do Ensino Superior, no tocante como
a tecnologia, utilizada de forma híbrida, pode ser incorporada às atividades das
aulas.
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2 UM MUNDO COM NOVOS CONFIGURAÇÕES, NAVEGAR É PRECISO

Embarque nos browsers, surfe nas ondas da
economia e dos negócios. Cuidado com os
perigos e as armadilhas da viagem! Esteja atento
à escolha das estratégias para não perder a rota
ou correr o risco de submergir nos oceanos.
Rosa Maria M.G.Esteves

2.1 OS IMPACTOS DA INTERNET NO MUNDO: É HORA DE NAVEGAR,
MAS QUAL É O LIMITE?

Muito se discute sobre tecnologia, fato que se intensificou com a expansão
da Internet, a partir da década de 1990, que traz modificações significativas
mundialmente, ao impactar processos e ações humanas pelo fenômeno da
globalização.

Como comenta Bauman (1999), acreditava-se que as nações

poderiam controlar suas riquezas, entretanto, nesse novo cenário, perpassado pela
tecnologia, rompe-se a ligação Estado-economia, o capital passa a se movimentar
independente dos limites territoriais e também o tempo passa a ser parametrizado,
segundo a velocidade do sinal eletrônico. Com o final da bipolarização dos blocos
de poder, e frente às mudanças ocorridas, tem-se um campo disperso de forças
econômicas transnacionais, que são difíceis de serem identificadas.
Bauman (1999, p.67) afirma que
O significado mais profundo transmitido pela ideia da globalização é
o do caráter indeterminado, indisciplinado e de autopropulsão dos
assuntos mundiais; a ausência de um centro, de um painel de
controle, de uma comissão diretora, de um gabinete administrativo.
[...] é a ‘nova desordem mundial’.

Fato é que, devido a esse caráter desordenado, volátil e sem um referencial,
em que tudo pode e todos podem, aí dispara uma grande questão: como lidar com
o desconhecido, com o que não se sabe, que não se controla e que não se
conhece a quem se reportar?
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O que se evidencia é que a globalização incorpora a manobra do capital,
que pode contribuir para criar ou excluir empresas, ao mudar radicalmente o papel
tradicional da Nação-Estado no controle do poder militar, econômico, territorial e
cultural, dentre as suas consequências, tem-se a possibilidade de oportunizar aos
ricos aumentarem seu capital, e alargar o fosso dos excluídos. As riquezas,
efetivamente, são globais, mascarando o que de fato acontece com as populações
locais, que ficam à margem do que se esconde detrás do progresso econômico,
científico e tecnológico.
Assim, esse processo de globalização impacta as mais diferentes áreas da
sociedade contemporânea, tais como: produtiva, financeira, social, política,
educacional, jurídica, ética e trabalhista e - ao mudar comportamentos, atitudes e a
forma de produzir riquezas - traz um novo ordenamento, e ao mesmo tempo quer
configurar um “mundo plano”, termo emprestado de Friedman (2009), para
escamotear as contradições das diferentes sociedades, por meio de um discurso
homogêneo, em que todos seriam beneficiados.
Em seu livro “O Mundo é Plano”, Thomas Friedman (2009) faz
considerações pertinentes às constatações de como se configura o mundo,
ancorado em suas viagens à Índia, Japão, China, e, em suas incursões como
jornalista, discute sobre o fenômeno que encurta as distâncias. Ao iniciar suas
considerações, faz uma analogia muito interessante, referindo-se a Cristóvão
Colombo, que faz o seguinte registro em seu diário de bordo ao rei Fernando de
Aragão e à rainha Isabel de Castela, por ocasião de sua viagem 1492, quando por
acaso descobre a América, assim, relata:
Suas altezas, como cristãos católicos, príncipes amantes e
promotores da santa fé cristã e inimigos da doutrina de Maomé,
bem como de toda idolatria e heresia, decidiram enviar-me,
Cristóvão Colombo, aos supramencionados países da Índia, a fim
de me haver com os referidos príncipes, povos e territórios, e
aprender sua disposição e o método adequado para convertê-los à
nossa santa fé; e, ademais, determinaram que eu não procedesse
por terra para o Oriente, como é de costume, mas por uma rota
pelo Ocidente, em cuja direção não possuímos até aqui nenhuma
evidência concreta de que alguém tenha seguido. (FRIEDMAN,
2009, p.11)

Tomando por base a viagem de Colombo - cuja meta era descobrir outra
rota para a Índia, e dessa forma encurtar as distâncias entre o Ocidente e o
Oriente, na busca de ouro, pedras preciosas, pérolas, especiarias, usadas para a
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conservação dos alimentos e a compra de sedas, com a finalidade de ter riquezas
e poder – Friedman (2009) guardadas as devidas proporções, queria com sua
viagem, chegar à Índia pelo leste, via Frankfurt, na classe executiva da Lufthansa,
pois já sabia a rota a ser tomada graças ao GPS e ir direto ao encontro da fontes
de riqueza: componentes lógicos, algoritmos complexos, trabalho intelectual, call
centers, protocolos de transmissão e as últimas novidades da engenharia óptica.
Suas inquietações eram: Por que os indianos estavam tirando o trabalho
dos americanos, por que se tornaram uma referência no campo da terceirização
dos serviços e tecnologia da informação dos EUA? Enquanto Colombo dispunha de
100 homens, uma nau e duas caravelas, Friedman dispunha de uma equipe do
canal de televisão Discovery Times, pequena bastante para comportar em duas
vans. Colombo pensou que tivesse chegado às Índias e Friedman tinha certeza
absoluta que estava na Índia, com pessoas com nomes americanos e que
reproduziam o sotaque americano com perfeição.
O que Friedman (2009) constata é a revolução operada na Índia, mas
especificamente em Bangalore, o Vale do Silício 1indiano, e que somente com o
aprofundamento das questões, se entenderia o porquê dos empregos estarem
migrando para Índia. Somente para exemplificar, ao entrevistar o Diretor Executivo
da Infosys, este informa que os funcionários estão criando softwares para
empresas americanas e europeias; também prestam apoio administrativo a
grandes multinacionais com sede nos EUA e Europa, desde a manutenção dos
computadores até projetos específicos de pesquisa, fazem atendimento ao cliente
de qualquer parte do mundo, roteando as ligações para seus call centers dentre
outros. Convocam reuniões virtuais e conversam simultaneamente com os
designers americanos, com os programadores indianos e fabricantes asiáticos.
Segundo seu entrevistado, estava aplainada a concorrência mundial.
O que Friedman percebe é a metamorfose da Globalização e assim relata.
A Globalização 1.0 (1492-1800) ocorre quando Colombo encurtou o mundo e
inaugura o comércio entre o Velho e o Novo Mundo; a Globalização 2.0 (18002000) é quando as empresas multinacionais se expandiram em busca de mercado

1

O Vale do Silício, região da Califórnia (EUA), segundo Bernardo (2016) abriga as maiores
empresas de tecnologia do mundo, cuja implantação começou em 1950. Estão instaladas desde
pequenas companhias inovadoras de base tecnológica, conhecidas como startups, até as grandes
empresas já estabelecidas, como Microsoft, Google, Apple e Facebook.
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e mão de obra fora de seus espaços geográficos; e a Globalização 3.0 ( a partir de
2000) se deu com a criação de softwares, conjugada à criação de uma rede de
fibra óptica em escala planetária, possibilitando a participação das pessoas, na
rede.
Ainda dentro dessa perspectiva, Friedman (2009) aponta algumas mudanças
que impactaram o mundo e trouxeram certificações significativas para a
globalização como a queda do muro de Berlim. Dentro de uma nova concepção de
mundo, cresceram outras formas de lidar com os negócios e consumo, em que
não existem mais barreiras impostas,

a livre circulação da informação, com a

criação de espaços para o protagonismo das pessoas e os negócios puderam ter
um tratamento diferenciado; por outro lado, têm-se outras forças tecnológicas que
irão impactar o mundo como passar de uma

plataforma baseada em

computadores para outra baseada na Internet.
Softwares foram desenvolvidos para o uso de e-mails e browsers ou
navegadores para o acesso à Internet pela Netscape, graças à abertura do seu
capital na bolsa de valores, com a criação do primeiro navegador comercial e
aplicativos para PC, que trouxeram uma revolução na forma de usar as
ferramentas informacionais e modos inéditos de fazer negócios. O Netscape foi
substituído pela Mozilla Firefox, que para fazer frente à concorrência da Microsoft,
na guerra comercial do navegador, o oferece sem ônus ao usuário, assim toma o
mercado por disponibilizar o pacote completo e impede a concorrência. Se o
usuário realizar download dos produtos da Microsoft no computador, não haverá
possibilidade de rodar produtos da Netscape.
Friedman (2009) pontua que a invenção de produtos e ações foram
responsáveis por esse movimento de globalização como os softwares de fluxos de
trabalho que acarretaram transformações para o mundo das empresas. Para que
uma tarefa seja realizada, não se faz necessário a presença física, basta uma
plataforma, e-mails para envio dos documentos, aplicativos que conversem para
que efetivamente se concretize uma atividade.
Outra força é o código aberto que permite que todos os interessados
possam contribuir aprimorar e distribuir seus achados com quaisquer pessoas,
graças à disponibilização on-line do código-fonte (isto é, as instruções e comandos
que façam funcionar determinado programa), traduzindo a intenção das empresas
e dos demais envolvidos na criação de softwares e do seu compartilhamento. Em
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contrapartida, têm-se os programas comerciais protegidos por direitos autorais e
vendidos àqueles que estiverem interessados nestes novos empreendimentos.
A terceirização é mais uma vertente que se caracteriza quando uma
determinada função da empresa é realizada por um terceiro para executar a
mesma atividade, enquanto o offshoring se concretiza quando toda uma linha de
produção é transferida para outro país, tendo o mesmo produto fabricado, em todas
as suas fases, a um custo menor. Friedman (2009, p.35) ilustra essa passagem
com o seguinte provérbio africano:
Todos os dias de manhã, na África, o antílope desperta.
Ele sabe que terá de correr mais rápido que o mais rápido dos
leões, para não ser morto.
Todos os dias, pela manhã, desperta o leão.
Ele sabe que terá de correr mais rápido que o antílope mais lento,
para não morrer de fome.
Não interessa que bicho você é, se leão ou antílope.
Quando amanhece, é melhor começar a correr.

A metáfora utilizada sinaliza que as empresas precisam pensar todos os dias
em suas estratégias para garantir sua sobrevivência, não existe espaço para quem
não se prepara para as novas formas que tomam o capital. Dentro dessa condução
de discussão, Friedman (2009) elenca a cadeia de fornecimento, exemplificada por
meio do caso do Wal-Mart que investiu em tecnologia para registro das vendas
das lojas

a fim de

possibilitar o monitoramento dos estoques e

garantir a

agilidade na reposição dos mesmos implementando um circuito de RFID (Radio
Frequency Identification), uma denominação para tecnologias que usam ondas de
rádio para identificar pessoas e coisas. Consiste em atribuir um número de série
que armazenado num microchip anexado a uma antena; juntos, chip e antena
constituem um transponder de RFID, que vai permitir que Wal-Mart monitore
qualquer contêiner ou caixa em qualquer estágio da cadeia de fornecimento, e
ainda saber qual produto é mais vendido, em que dia da semana e em que lugar,
permitindo a atualização quase que instantânea da movimentação de suas
mercadorias e ainda sinaliza a reposição dos estoques.
Outro aspecto levantado é a internalização, uma forma de colaboração
horizontal, isto é, as empresas pequenas se associam a grandes empresas para
que seus produtos possam fazer parte da cadeia de fornecimento global, que suas
mercadorias possam circular no mundo e seus clientes possam ser atendidos com
eficiência e eficácia, em um menor tempo, como é o caso United Parcel Service
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(UPS), uma das maiores empresas de logística do mundo, que distribui diariamente
mais de 14 milhões de encomendas em mais de 200 países e faz com que as
solicitações cheguem nas mãos de seus clientes e possuem equipes técnicas
certificadas por seus fornecedores para consertos dos mais variados produtos na
realização de um pronto atendimento.
Aliados a isso, Friedman (2009) traz a in-formação, que segundo sua tese,
equivale a um código individual aberto, que consiste na possibilidade de construir e
estruturar informações pessoais, conhecimentos e entretenimentos, possibilitados
pelos buscadores do Google, Yahoo e outros; e esteróides, assim chamados por
ampliar e potencializar as formas de compartilhamentos só possíveis graças às
plataformas

e

ferramentas

disponibilizadas

e

combinadas

que

geram

transformações e permitem galgar outros patamares, a princípio não visualizados,
mas oportunizados pela ousadia de fazer uma outra rota, conforme Cristóvão
Colombo, que preferiu arriscar para desvendar outras terras e outros “mares, nunca
de antes navegados”. (CAMÕES, s/d, p.87)
Ao aprofundar as questões discutidas por Friedman, Castells (2011), fala a
respeito da economia informacional global, que congrega empresas em rede,
graças ao surgimento do processo de transformação, oportunizado pela tecnologia.
Apesar das diversidades na abordagem das mudanças organizacionais, existem
alguns pontos de convergências, enunciados pelo autor, que são: (1) a divisão na
organização da produção e dos mercados na economia global aconteceu a partir
da metade de 1970; (2) as mudanças das empresas se concretizam com a
propagação da tecnologia da informação; (3) as transformações organizacionais
trazem incertezas causadas

pelo ritmo veloz das mudanças econômica,

institucional e tecnológica; (4) as empresas redefinem seus processos de trabalho
e de práticas de emprego para eliminar custos; e (5) a gestão do conhecimento e o
processamento das informações concorrem para o desempenho das organizações.
Adjacentes a essas questões, aqui apresentadas, Castells (2011) também
analisa as trajetórias organizacionais e procedimentos dos sistemas voltados para
o aumento da produtividade e da competitividade na nova economia global que
saiu da produção de massa para a

flexível, quando as novas tecnologias

permitiram a programação personalizada para atender a demanda, as variações do
mercado com flexibilidade do processo e de produto.
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Outra análise a ser feita é com relação às empresas de pequeno e médio
porte que, embora muitas vezes subcontratadas por grandes empresas, são de
vital importância pelo valor agregado que trazem para as grandes empresas na
cadeia de produção e por diferentes expertises que desenvolvem e podem
desenvolver. Os estudos também apontam as mudanças nos métodos de
gerenciamento dos processos.
No tocante a gerenciamento de processos, as empresas japonesas
implantaram o “Just-in-time”

2

que diminui os estoques e melhora a qualidade do

produto, pois tudo a ser produzido, transportado ou comprado deve ser feito por
demanda. Envolve os trabalhadores no processo produtivo, isto é, a cooperação
gerente-trabalhador, em que a hierarquia administrativa é horizontal, prioriza o
consenso, e o que concretiza o surgimento do uso desse novo método é a
possibilidade de aprender fazendo.
Esse sistema ainda oportuniza a geração de conhecimentos tácitos, que são
a base da inovação, àqueles conhecimentos que são frutos das experiências das
pessoas e não estão explicitados ou mesmo escritos em documentos formalizados
nem por instituições públicas e nem privadas. As empresas horizontais contribuem
para a formação das redes globais de negócios. Em resumo: “As informações
circulam pelas redes: redes entre empresas, redes dentro de empresas, redes
pessoais e redes de computadores. As novas tecnologias de informação são
decisivas para que esse modelo flexível e adaptável realmente funcione”.
(CASTELLS, 2011, p. 222 e 223).
Castells (2011), também aprofunda as questões acima ao enfatizar o uso
das tecnologias da informação na comunicação com a integração entre texto,
imagens e sons - estes originados de qualquer ponto, em qualquer tempo, na rede
global – que impactarão a cultura por outras formas de expressão, uma vez que “a
nova mídia e a diversificação da audiência de massa” possibilita aos usuários

2

Just-in-Time significa que cada processo da produção deve ser suprido com os itens e
quantidades certas, no tempo e lugar certos. Pode ser aplicado em qualquer organização para
reduzir estoques e custos, devendo ser o suficiente para realização da produção almejada. É uma
técnica de gerenciamento que se utiliza de várias normas e regras para modificar o ambiente
produtivo, podendo ser aplicada tanto na área de produção como em outras áreas da empresa.
(GHINATO, 1995).
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fazerem suas escolhas frente às inúmeras opções oferecidas e o atendimento se
faz de forma personalizada, nos mais diferentes setores.

2.2 A INTERNET MODIFICA A CULTURA, A ARTE E O LAZER

Possibilidades criadas, novas formas de fazer e
novas formas de consumir. Como interagir num
mundo que sempre tem novas formatações?
Quais serão as escolhas, sem radicalismo,
despidas das certezas, abertas para o novo e
sem o deslumbramento que cega?
Rosa Maria M. G. Esteves

Outros debates que fazem parte desta pauta são sobre como lidar com os
impactos da tecnologia da informação e da comunicação na cultura das massas.
Percebe-se em diferentes autores que, conforme suas crenças e concepções, terse-á uma configuração de possibilidades ou de restrições. Rüdiger (2011) traça um
quadro em que os populistas tecnocráticos são representados pelos tecnófilos como:
Marshall McLuhan, Zbigniew Brzezinski, Alvin Tofler, Kevin Kelly e Esther Dyson, Bill
Gates, Georges Gilder, Douglas Ruhkoff dentro outros que, guardadas suas devidas
proporções, anunciam uma aldeia global interligada por meio da comunicação
eletrônica e que, a partir desse cenário, preconizam maior liberdade, expressividade
e um sentimento de igualdade.
Esses são os prometeicos, que elogiam a técnica, atribuindo-lhe um caráter
de emancipação e de benefícios, sempre vista como um fator de progresso e que a
partir da técnica será possível melhorar o mundo. Caso haja algum obstáculo para
o alcance de bons resultados, este será removido com o desenvolvimento de
pesquisas e de novos artefatos.
Também,

se

vê,

segundo

esses

autores,

o

enfraquecimento

da

padronização da comunicação, o surgimento de comunidades tecnófilas formadas
por pesquisadores de inteligência artificial, dos propagandistas de novas
tecnologias, dos projetistas de realidade virtual que procuram usar as limitações
das diferentes linguagens de comunicação para encaminhar um mundo novo. No
tocante a este mundo novo, Roszak (1988) e Rheingold (1996 ) foram uns dos
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primeiros a falarem sobre revolução da informática e Rheingold, em seu livro a
“Comunidade Virtual”, sustenta que as redes de computadores são necessárias
para restaurar o espírito de cooperação perdido, quando cada um adquirir o seu
computador, recolocará a cooperação no centro da vida social.

É o poder da

Internet.
Nessa trajetória, Dan Gillmor (2005) debate em seu livro “Nós, a Mídia” que
qualquer pessoa a qual possui uma ligação com a Internet pode ser proprietária do
seu órgão de comunicação, pode produzir suas informações e contribuir para que
os jornalistas possam aprimorar o que fazem. Jenkins (2009) explora as
consequências desse processo, observando os novos criadores de conteúdo, que,
ao formarem grupos, revelam suas demandas e as empresas de comunicação
aprendem como acelerar o fluxo do conteúdo para expandir suas receitas.
Jenkins (2009) ainda assinala a lógica da produção, distribuição, recepção
de conteúdos, assim como a velocidade da informação que chegam aos usuários
das redes.

Faz um alerta sobre como a informação é dada de forma rápida,

instantânea e superficial. Em tempos de convergência da mídia, devido à rapidez
das informações, existe uma nova realidade para o jornalismo, que vê seu trabalho
atropelado pela apuração das notícias, isto é, nem sempre se tem o tempo
necessário para que sejam veiculadas informações com confiabilidade.
Nessa trilha de incrementar receitas, Chris Anderson (2006), em seu livro a
“Cauda Longa”, já, focava a questão de como os recursos informáticos repercutiam
nas estruturas dos fundamentos da cultura de massas, da indústria, dos serviços e
do entretenimento, ao mostrar que um portfólio de produtos ou negócios, ao
receber um tratamento diferenciado na visão dos empresários e por parte da mídia,
projetavam-se para o sucesso.
Dessa forma, a mídia bombardeava determinadas músicas, filmes, livros,
serviços e produtos para que alcançasse o tão almejado lugar de destaque, como o
hit da época, o filme mais visto, o livro mais vendido, o serviço ou o produto mais
procurado, fluxo só interrompido com a chegada da Internet, que trouxe a
possibilidade de diversidade da forma de consumir. A este fenômeno, Anderson
(2006) chamou de “a cauda longa”, isto é, o atendimento exclusivo, aquilo que o
cliente desejava. Assim saia-se do atendimento de massa para um atendimento
personalizado.
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Assim, cita-se a iTunes3 empresa que atua na área da música; o 4Netflix , na
área de filmes; e a Amazon 5 , na área de livros, que fizeram a diferença nesses
nichos por entender que, o que não era sucesso também poderia ser consumido
por pequenos grupos de pessoas e ser um negócio primoroso. Para ilustrar a
evolução dos tempos da Internet, Anderson (2006) faz uma descrição de um
adolescente conectado, que pode baixar em seu celular músicas, filmes, vídeos,
livros, tirar fotos, filmar, assistir TV, participar de chats etc. O principal resultado
dessa conexão é o acesso ilimitado às culturas do globo e a conteúdos
diversificados, profissionais ou amadores, convivendo e disputando o mesmo
espaço. Podem-se armazenar dados e programas (TiVo)6.
Assim, a ideia é servir a um público cada vez maior e com os mais variados
objetivos.
O novo mercado de nichos não está substituindo o tradicional
mercado de hits, apenas, pela primeira vez os dois estão dividindo o
mesmo palco. Durante um século, fomos muito seletivos em nossas
triagens e só deixamos passar o que tinha condições de se
transformar em campeão de vendas, para utilizar e maneira mais
eficiente possível as prateleiras, telas, canais e atenção. Agora,
numa nova era de consumidores em rede, na qual tudo é digital, a
economia da distribuição está mudando de forma radical, à medida
que a Internet absorve quase tudo, transmutando-se em loja, teatro e
difusora, por uma fração mínima e custo tradicional. (ANDERSON,
2006, p.11)
3

O iTunes é um reprodutor de áudio, desenvolvido pela Apple, para organizar músicas e filmes e para
compras, segundo o site da iTunes (2017) dá acesso ilimitado a milhões de músicas e playlists
selecionadas por especialistas.
4

Netflix é uma provedora de filmes, prestadora de serviço de transmissão online, via streaming, com
mais de 80 milhões de assinantes, em 190 países. O site da Netflix (2017) informa que foi fundada em
1997, nos Estados Unidos, que oferece a oportunidade aos seus clientes de assistir a uma ampla
variedade de séries, filmes e documentários que podem ser baixados para aparelhos móveis iOS ou
androide, computadores e tabletes com Windows 10.
5

Amazon.com é uma empresa transnacional de comércio eletrônico dos Estados Unidos com sede
em Seattle, estado de Washington. O site da Amazon (2017) demonstra produtos que atendem a
diferentes nichos de negócios como: livros, DVDs, CDs e software, vestuário, produtos para bebês,
eletrônicos de consumo, beleza, comida gournet, mercearias, itens de saúde e de cuidados pessoais,
suprimentos industriais e científicos, artigos de cozinha, joias e relógios, itens de jardim, instrumentos
musicais, artigos esportivos, ferramentas, itens de automóveis, brinquedos e jogos.
6

TiVo é uma marca popular de gravador de vídeo digital (DVR - Digital Vídeo Recorder), também
chamado de gravador de vídeo pessoal (PVR - Personal Vídeo Recorder). No site da TiVo (2017)
esclarece que este se trata de um aparelho de vídeo que permite aos usuários capturar a
programação televisiva para armazenamento em drive de disco rígido (HDD), para visualização
posterior.
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Os nichos são territórios não explorados, mas que estavam lá o tempo todo,
só não eram notados. Antes encarados como antieconômicos, agora estão
disponíveis. É um mercado visível, sob um olhar mais apurado, traz a ideia de
“cauda longa”, ou seja, assimila-se a economia da fartura-o que acontece é que
tudo se torna disponível para todos. Anderson informa que quase todos os
produtos possuem “cauda longa”. Assim a Internet propicia condições para que as
empresas possam ampliar seus diferentes tipos de negócios.
A fim de exemplificar casos de sucesso, cita-se a eBay 7que oferece um site,
onde se reúnem compradores e vendedores, que fazem suas listas de produtos e
providenciam a embalagem e a postagem de seus produtos. É também a maior
revendedora de carros e autopeças dos Estados Unidos, vende material esportivo
e também computadores.
Outro exemplo, é a Kitchen Aid8 uma empresa na área de utensílios de
cozinha que difere de outras por oferecimentos de peças com mais de 50 cores
diferentes enquanto suas concorrentes não dispõem de produtos semelhantes.
Mais uma experiência a ser contada é da Lego 9, que em suas lojas tradicionais têm
os famosos kits Lego para as crianças montarem o que suas imaginações
permitirem, mas possui um catálogo on-line com mais de 1.000 itens e que

7

O eBay é o maior site de leilões do mundo. Nele você encontra todos os tipos de produtos: desde
alimentos e brinquedos até automóveis. O site do eBay (2017) informa que começou na Califórnia,
em 1995, com Pierre Omidyar que criou o leilão on-line AuctionWeb com o objetivo de vender um
laser quebrado. Todos os produtos estão reunidos em uma base de dados gigante, onde todos
podem colocar os seus produtos à venda, semelhante ao Mercado Livre.
8

KitchenAid é uma marca de eletrodoméstico americana de propriedade da Whirlpool
Corporation. Segundo o site da KitechenAid (2017) em 1919, Herbert Johnston, um engenheiro que
trabalhava na Hobart Corporation, inventou um misturador, tomando por base como um padeiro
misturava a massa. A KitchenAid desenvolve uma cozinha inteira de aparelhos de alto desempenho,
todos criados com atenção aos detalhes, primando por um artesanato de qualidade, tecnologia
versátil e design atemporal.
9

O sistema LEGO é um brinquedo cujo conceito se baseia em partes que se encaixam permitindo
muitas combinações. As peças, de acordo com o site LEGO (2017), são de plástico e proporcionam
imaginação, criatividade, diversão e também aprendizado a crianças e adultos de todo mundo devido
às oportunidades de experimentação, improviso e descoberta. A LEGO tem brinquedos para crianças
desde a idade pré-escolar até adolescentes com 16 anos. A divisão educacional do Grupo foi criada
em 1980, em parceria com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), mas somente em 1998,
a LEGO Education entra no Brasil por meio da Empresa Edacom Tecnologia.
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permitem um espaço para os usuários baixarem softwares para projetar seus
próprios modelos.
Enquanto, o Salesforce.com

10

inova, ao invés de vender softwares, os

hospeda e os roda em seu próprio servidor, dessa forma convertendo os seus
softwares em serviço, o que atraiu as empresas de pequeno e médio porte.
Concorrem com o Salesforce, a Oracle e o SAP que utilizam os mesmos
procedimentos, vendem seus serviços para atender seus clientes. Também faz parte
da “cauda longa” o Google, que vem mostrar que, pela propaganda tradicional,
muitos não tinham como anunciar, devido aos altos custos. Hoje, todos podem
anunciar no Google, do grande empresário, passando por empresas de pequeno e
médio porte, às pessoas físicas, sem contar que o Google desenvolveu uma série
de serviços e ferramentas que possibilitam aos seus anunciantes também a geração
de receitas.
Ainda na análise das possiblidades trazidas pelas Internet, Lévy (2011), ao
tratar da cibercultura, elege algumas características que vão constituí-la como ser
universal, sem que isso represente ser igual, isto é, com as diversidades que são
próprias de cada cultura. Todos que estão na rede têm a possibilidade de conhecêlas, mas não quer dizer que serão unificadas sem guardar suas especificidades, sem
preservar sua essência; outra característica é o desenvolvimento das comunidades
virtuais, constituídas

por interesses mútuos,

formadas pelos

mais diferentes

propósitos por meio da interconexão que permite a comunicação entre todos.
A terceira característica é a inteligência coletiva, o ciberespaço permite que
todos estejam reunidos, em seus grupos, na troca das mais diferentes ideias online, assim como realizam negócios ligados à arte, Lévy (2011) define a cibercultura:
A cibercultura é a expressão da aspiração de construção de um laço
social, que não seria fundado nem sobre links territoriais, nem sobre
relações institucionais, nem sobre as relações de poder, mas sobre a
reunião em torno de centros de interesses comuns, sobre o jogo,
10

Salesforce é uma empresa americana de computação de nuvem sediada em San
Francisco , Califórnia . Embora sua receita provenha de um produto de gerenciamento com o
cliente (CRM) [...]. fornece às empresas uma interface para gerenciamento de casos e gerenciamento
de tarefas e um sistema para roteamento e escalonamento automático de eventos importantes. O
Portal do cliente Salesforce (2017) oferece aos clientes a capacidade de rastrear seus próprios
casos, inclui um plug-in de rede social que permite ao usuário participar da conversa sobre sua
empresa em sites de rede sociais, fornece ferramentas analíticas e outros serviços.
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sobre o compartilhamento do saber, sobre a aprendizagem
cooperativa, sobre processos abertos de colaboração. O apetite para
as comunidades virtuais encontra um ideal de relação humana
desterritorializada, transversal, livre. As comunidades virtuais são os
motores, os atores, a vida diversa e surpreendente do universal por
contato. (LÉVY, 2011 p.132 e 133).

Suas considerações versam sobre as novas modalidades de criação e
distribuição da arte e as possiblidades de novas combinações para surgimento de
outros movimentos como, por exemplo, da música tecno, propiciada pelo
armazenamento de sons. O autor também sintetiza esta nova forma de fazer arte
com os seguintes quesitos: (1) participação ativa dos intérpretes, (2) criação
coletiva, (3) obra-acontecimento, (4) obra-processo, (5) interconexão e mistura dos
limites, (6) obra emergente. Mas, para tanto, o autor constata que se faz necessário
ter novos critérios de apreciação e de conservação, assim como críticos para lidar
com um padrão diverso dos já então conhecidos.
No contraponto, têm-se os conservadores midiáticos, promotores de
acusação como Keen (2009 apud RÜDIGER, 2011, p.32) para quem a cibercultura
é a “expressão que serve à consciência mais ilustrada para designar o conjunto
dos fenômenos cotidianos agenciados ou promovidos com o progresso das
telemáticas e seus maquinismos”. Percebe a necessidade de proteger a mídia
tradicional do amadorismo, como argumenta que a Internet fomenta a gratuidade,
conseguentemente, dizima o profissionalismo, a produção literária, artística e
intelectual e tornando-as medíocres. Vai além, ao dizer que a estrutura da
sociedade está sendo corroída pela rede que esconde a verdade, esvazia o
discurso cívico e diminui os talentos.
Esses são os fáusticos ou tecnófobos que percebem a tecnologia como
nociva, uma armadilha que o homem criou para si mesmo, assim Philippe Breton e
Serge Proulx (2013), criticam a banalização do conteúdo, pois, por meio da
Internet, a comunicação é um simples pretexto a fim de comunicar por comunicar,
com o esvaziamento do que de fato se quer comunicar. Também colocam as
transformações

da

sociedade,

em

nível

micro

e

macro,

trazidas

pela

informalização, produzindo um crescimento da informação e de sua distribuição.
Com surgimento de novas técnicas e a ideia de uma “sociedade da comunicação”,
as pessoas se veem envolvidas, muitas vezes não percebendo como essas
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questões estão entrelaçadas e como impactam suas vidas. Assim, Breton e Proulx
(2013, p. 264) argumentam:
Os apóstolos da “sociedade da comunicação” desenvolvem por fim
uma imagem idílica da “casa do futuro”: eles antecipam que a mídia
doméstica, tais como o videocassete, o CD player, o aparelho de TV
digital, o microcomputador, o DVD o terminal telemático, seriam
ligados entre si em uma nova sinergia, alguns deles conectados a
redes de grande público polivalentes e interativos dando acesso ao
mesmo tempo redes de televisão convencionais, a programas
televisuais o musicais à la carte, a serviços de videotextos e a
bancos de dados etc. Sem contar o bombardeio eventual de
programas de televisão por intermédio dos satélites de radiodifusão.

Com essas questões postas, Breton e Proulx (2013) trazem uma visão como
se o futuro fosse algo que faz parte da ficção científica e ao mesmo tempo
mergulhada na técnica sem saber onde é o limite, que está em todos os espaços da
sociedade, no comércio, no entretenimento, nos diversos tipos de serviços e na
cultura sejam de natureza pública ou privada. Inclusive aborda de que forma estes
produtos chegarão até as pessoas. O autor também analisa que surge um novo
paradigma o qual chama de “comunicação-consumo”, propiciada pela Internet, em
que publicidade, marketing, informação e venda se fundem e surge o “marketing
interativo”, que por meio dos comportamentos de compra dos consumidores, podese definir o consumo dos usuários e com as informações disponibilizadas pelos
internautas, surge “a sociedade do consumo”.
O

comportamento

de

compra

é

desvelado

graças

aos

recursos

informacionais que computam os dados para caracterizar o perfil do consumidor e
pode definir o que cada um deve usar, vestir, comer, ter como seu estilo de vida e o
que pode ser oferecido em termos de propaganda para cada usuário da Internet,
assim mais uma vez a “cauda longa” estará presente na diversificação do que será
oferecido ao cliente. O autor também alerta para a ideologia que está por detrás de
algo tão vibrante e contagiante, uma vez que lida com símbolos e o imaginário das
pessoas, com a finalidade de persuadir aqueles que não estão atentos ao que a
mensagem pode veicular ao receptor.
Assim, Breton e Proulx (2013) fazem um alerta para que se possa perceber
os malefícios da técnica, quando é utilizada só para entorpecer os sentidos e deixar
o outro sem parâmetros de escolhas, uma vez que está embebecido pelo consumo
rápido e sem maiores reflexões sobre aquilo que o leva a consumir e sem perceber
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que a comunicação está a serviço de propósitos somente econômicos e não de
expressão da arte em toda a sua relevância.
No contraponto, têm-se os cibercriticistas, Kevin Robins (1996) afirma que a
cibercultura é um campo em que o racionalismo tecnológico se conecta
dialeticamente com forças não racionais, entrelaçados a desejos e fantasias que
servem para ocultar mudanças sociais e culturais. O problema da tecnologia não é
técnico e o ciberespaço não deveria ser visto como uma outra realidade.
Stallabrass (1996 apud RÜDIGER, 2011, p 37) afirma que a cibercultura não
é controlada pela classe política e pelos empresários, mas pela força do mercado e
por isso mesmo cercada de procedimentos que caracterizam suas práticas. Alerta
que o ciberespaço serve muito mais ao mercado do que ao cultivo da subjetividade;
embora ofereça fantasias emancipatórias, não se pode esquecer que a cibercultura
está articulada ao racionalismo abstrato. A intenção é o domínio da natureza
humana.
Rüdiger (2011) sintetiza que a cibercultura representa um cenário mais
avançado na era da multimídia interativa e da cultura de massa, esta já estudada por
Theodor Adorno e Edgar Morin. Também há uma concordância que os processos de
comunicação transcendem a tudo que já se viu, mas o autor advoga que o que falta
à cibercultura é a capacidade de cultivo do ser humano, isto é, “um processo de
aperfeiçoamento moral e intelectual da individualidade” (RÜDIGER, 2011, p. 47) e
ainda acrescenta, só se pode ter um entendimento da cibercultura quando não se
perdem de vista suas diferentes conexões com as formas de vida cotidianas, assim,
não se pode de forma simplista, só se contrapor real e virtual, sem que se apresente
uma unicidade histórica.
Postman (1994) afirma que a questão da tecnologia não é vê-la como isto ou
aquilo, mas perceber que as duas faces coexistem justapostas. A tecnologia pode
ser ao mesmo tempo um mal e um bem. O autor propõe o entendimento da técnica
e da cultura, embora faça críticas e aponte como as técnicas vão se
metamorfoseando, algumas de forma visível e outras menos visíveis. Assim,
exemplifica que as visíveis são: a televisão, o automóvel e o computador; e as
invisíveis são as técnicas e métodos que condicionam o pensamento para que as
novas exigências sejam aceitas e realizadas.
Postman (1994) esclarece, quando relata sobre os estágios da cultura e da
tecnologia, que a técnica surge de uma necessidade para resolver um problema do
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cotidiano, neste caso não altera a cosmovisão existente. Mas quando outras
ferramentas surgem nesse processo evolutivo e não estão integradas à cultura, temse a Tecnocracia, caracterizada por uma tensão permanente, mas sem uma
subjugação total. Entretanto, quando há supremacia da técnica, é porque a
Tecnopolia impera. Essa é a visão de Postman, embora concorde que o bem o mal
constituem um todo, afirma que não podem ser entendidos de forma autônoma.
[...] As novas tecnologias mudam aquilo que entendemos como
“conhecimento” e “verdade”; elas alteram hábitos de pensamento
profundamente enraizados, que dão a uma cultura seu senso de
como é o mundo – um senso do que é a ordem natural das coisas,
do que é sensato, do que é necessário, do que é inevitável, do que é
real (POSTMAN, 1994, p. 22).

Postman (1994) também alerta sobre as correntes que pregam o
determinismo tecnológico e o determinismo social. Enquanto os primeiros defendem
que as tecnologias têm uma influência direta sobre as pessoas, isto é, a tecnologia
determina o seu próprio uso, os proponentes do determinismo social defendem a
construção social da tecnologia, ou seja, seu objetivo é demonstrar como a
sociedade influencia a tecnologia, isto é, esta não tem vida própria, é a sociedade
que a autoriza.
Winner (2003) pondera que o determinismo tecnológico está incluso nas duas
concepções, como força autônoma e ao mesmo tempo apocalíptica. Segundo
Jaspers (2000 apud RÜDIGER, 2011, p. 63), “a tecnologia é apenas um meio, não
sendo em si mesma boa ou má”, assim aponta sua neutralidade, que é pensamento
próprio da tecnologia, descontextualizada, sendo reduzida a um utensílio. Dentro
desse cenário, Heidegger ([1954] 2001 apud RÜDIGER, 2011, p. 65) aponta que
inclusive o homem é um artefato técnico.
Canclini (2010) faz a crítica ao consumo nesse mundo sem fronteiras e
questiona como lidar com o “consumo e cidadania” em época de globalização; suas
reflexões são muito pertinentes e suas provocações começam por propor uma
reconceituação de consumo, não como simples hábito de consumir por consumir,
por impulso impensado, mas como espaço, em que se organiza por meio do
pensamento a racionalidade econômica, sociopolítica e psicológica da sociedade.
Assim, nesse novo rearranjo de forças, algumas questões são levantadas, como por
exemplo: o que é público e o que privado? Como se dá a multiculturalidade? Nessa
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lógica, há uma identidade, há um sentido de pertencimento das pessoas? Em que
rota a política e a economia se nutrem para lançar âncoras em outros portos?
Assim, em rumo a outros mares, o ponto de partida de Canclini (2010, p. 60
e 61) é como definir o que é consumo:
O consumo é o conjunto de processos socioculturais em que se
realizam a apropriação e os usos dos produtos. Esta caracterização
ajuda a enxergar os atos pelos quais consumimos como algo mais do
que simples exercícios de gostos, caprichos e compras irrefletidas,
segundo os julgamentos moralistas, ou atitudes individuais, tal como
costumam ser explorados pelas pesquisas de mercado. Na
perspectiva desta definição, o consumo é compreendido, sobretudo
pela sua racionalidade econômica.

O autor difere de outros pesquisadores pelo fato de não considerar o
consumo como um momento do ciclo de produção e reprodução social, quando os
produtos são gerados e distribuídos, conforme a lógica do capital. Ao se organizar
para prover uma sociedade de bens e serviços, o sistema econômico “pensa” em
como manter a força de trabalho e como induzir as pessoas a comprarem seus
bens e serviços. Isso não se dá de forma arbitrária, mas muito bem articulada para
que as estratégias implementadas possam atingir os resultados esperados.
Canclini (2010) também aponta que o consumo se dá dentro de uma
racionalidade sociopolítica interativa pela forma como as pessoas se comportam
diante do que é colocado na vitrine. Consumir é estar num cenário de disputa, com
um convite às pessoas realizarem escolhas, muitas vezes movidas pelo modo
“sugerido” a ser consumido.
Políticos por vezes se utilizam da política do consumo como marketing de
suas campanhas, como, por exemplo, se não quer que a inflação volte, que as
taxas de juros se tornem abusivas, já sabem em quem devem votar. Existem outros
autores como Bourdieu (1975) e Baudrillard (1995) que estudaram o consumo
como lugar de diferenciação entre classes e grupos, tomando por base seus
símbolos de status, de acordo com o que era consumido. Dessa forma, o lugar que
o indivíduo come, a roupa que veste, a marca do carro que compra, o que lê, onde
passa as férias, revela a que grupo pertence, por estar completamente ligado às
suas escolhas, ou até mesmo a necessidade dessas escolhas, porque só este
grupo reúne a possibilidade de possuir.
Canclini (2010) cita outro exemplo, a participação em determinados ritos
(religiosos, de passagem, místicos), ainda o artesanato local, estilos de música ou
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danças que servem como elementos de distinção do grupo e ao mesmo tempo
revestido de significados só são percebidos por quem compartilha os mesmos
signos. Essas situações corroboram que é no consumo que se constrói parte da
comunicação da sociedade e, por outra via, que as mercadorias consumidas servem
para “pensar” as interfaces com o mundo, e como essas relações se dão.
As questões postas vão desembocar numa redefinição da cidadania e no seu
exercício, o que também traz à tona o entendimento do que é público e privado. Ser
cidadão não diz respeito apenas a ter direitos reconhecidos pelo Estado, mas estar
vinculado às práticas sociais e culturais que dão sentido de pertencimento; pontua
também que o conceito de direito na América Latina refere-se aos direitos à
diferença, e que cidadania e direitos não estão somente na estrutura formal das
legislações, mas escrito na luta cotidiana das pessoas, no papel da subjetividade e
na busca de novas formas de legitimidade.
Dessa forma, Canclini (2010, p. 218) se coloca em relação ao Estado, não é
tê-lo como “guardião, nem gestor e nem como agente de doações”, que o desafio é
revitalizá-lo como assegurador das necessidades da “informação, recriação e
inovação”, garantindo que nem sempre estas questões estejam subordinadas ao
mercado. Uma atuação como mediador desses conflitos, sai de um papel que não
lhe é possível, como alguns autores apontaram. Se a Internet está em tudo, ao
modificar a forma de consumir, como fazer escolhas conscientes? Como ser cidadão
numa sociedade globalizada? Como exercer a cidadania no Século XXI?

2.3 A EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE INTERNET: RECONFIGURAÇÃO DE SEU
PAPEL COMO AGENTE TRANSFORMADORA EM NOVOS ESPAÇOS E EM
NOVOS TEMPOS

Ponto de embarque: Educação, parada obrigatória
no Porto da Ética para um encontro com o respeito
às diferenças para um abastecimento, rumo ao
Estado da Cidadania. Novos desafios nessa
estadia.
Rosa Maria M. G. Esteves
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Uma alfabetização crítica da mídia, com a criação de bases para uma leitura
consciente, é a proposta educacional frente a esse contexto de expansão da
tecnologia e da cultura da mídia que mobiliza o desejo do consumo, muda a ordem
do mundo, a forma de acesso à informação e modifica os comportamentos das
pessoas, ao discutir as diferentes formas e uso da comunicação e da tecnologia.
Mas o que é alfabetização crítica da mídia e como poderá ser concretizada nas
escolas, ao trazer um ferramental de apropriação da mídia para que pessoas não
sejam apenas receptáculos passivos, sem questionamentos ou incapazes de
fazerem escolhas?
Segundo Kellner e Share (2008), uma educação midiática não se define como
um bloco de conteúdos ou habilidades, mas por meio de compreensões conceituais,
já estruturadas pelos estudiosos e que convergem nos seguintes pontos: (1)
reconhecimento da construção da mídia e da comunicação como um processo social
sem neutralidade; (2) análise para exploração das linguagens, gêneros, códigos e
convenções do texto; (3) entendimento do papel das audiências na negociação de
significados; (4) estudos das representações para revelar ideologia, poder e prazer;
e (5) análise da produção das instituições, da economia e da política como negócios.
A alfabetização crítica da mídia é uma resposta educacional que
amplia a noção de alfabetização, incluindo diferentes formas de
comunicação de massa, cultura popular e novas tecnologias. Ela
também aprofunda o potencial da alfabetização para analisar
criticamente relações entre a mídia e as audiências, informação e
poder. Com essa análise corrente, a produção de mídia alternativa
dá aos alunos o poder de criar suas próprias mensagens, que podem
desafiar textos e narrativas de mídia. (KELLNER ; SHARE, 2008,

p. 691).
O avanço da tecnologia modela a forma como as pessoas pensam e se
relacionam com ela, pretende-se que não sejam meros espectadores, mas que
possam opinar, criticar, validar, mudar, enfim, participar ativamente dos processos e
em todas as instâncias da sociedade. Assim, acreditam que a alfabetização da mídia
deve ser protagonizada pela escola.
Jenkins (2009) contribui para essa discussão afirmando que o maior problema
gerado pela tecnologia e que repercute na educação é o acesso de forma desigual
às experiências e às oportunidades. Observa que nem todas as crianças e jovens
podem ser vistos, muitas vezes, são impedidos ou tolhidos, por suas condições,
como produtores e críticos da sociedade em que estão inseridos.
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Assim, preconiza o autor que tão importante como “treinar” a percepção do
mundo gráfico e fotográfico, é preciso “treinar” os sentidos para entender os signos
do mundo tipográfico e ser capaz de escolhas, com discernimento apurado frente às
situações apresentadas nesta sociedade de consumo.
Inserido nesse debate, tem-se Luke (2007) discutindo uma forma ampliada de
alfabetização midiática, levando em consideração três níveis de convergência da
mídia: (1) habilidade para lidar com os dispositivos de hardware, onde se encontram
múltiplas tarefas como tirar fotos, enviar mensagens, baixar jogos, tocar músicas
etc.; (2) desregulações da propriedade da mídia e fusões corporativas da mídia, há
uma integração vertical e horizontal da mídia que não permite que pequenas
corporações controlem serviços e conteúdos, o que é chamado por Kinder (1991) de
intertextualidade transmídia.11; no terceiro nível, (3) criação de uma sinergia entre
indústrias,

conhecimentos

e

informações,

cultura

popular,

entretenimento,

comunicação e informação. Portanto, a política, as notícias e o entretenimento irão
convergir para a cultura de audiência e a fim de ampliar seus nichos e lucros, as
indústrias de cultura criam e promovem uma cultura de mídia sintetizada, isto é,
centrada no espetáculo.
Diante do quadro referendado por Luke, Gee (2000, apud KELLNER, 2008, p.
696) fala da “pessoa portfólio”, que enfatiza a eficiência na solução de problemas, a
produtividade, a inovação e a adaptação. No capitalismo, o que importa é o que se
sabe fazer de forma colaborativa, para efetivamente “agregar valor” à empresa. O
autor coloca que são possuidores de determinadas expertises, mas não possuem
habilidade para criticarem os sistemas do poder e injustiça, pois estão enredados
neles. Não há o distanciamento necessário para a crítica.
Para fazer frente a isso, Gee (2000, apud KELLNER, 2008) promove uma
Carta de Direitos para todos os alunos, incluindo alguns princípios pedagógicos: (1)
práticas situadas - para contribuírem na valoração dos diferentes tipos de capital
cultural que os alunos trazem para a sala de aula; (2) a instrução aberta e a
estruturação crítica – que garante aos alunos o envolvimento com textos para

Kinder criou o conceito de “Intertextualidade Transmidiática”, que explica como histórias podem
continuar fora de suas plataformas, por meio de brinquedos e de histórias derivadas de fãs e do
público em geral (histórias fora do cânone) e de como é possível criar intertextos entre narrativas
diferenciadas (que não sejam nem da mesma franquia, nem do mesmo autor), a fim de gerar sentido.
(CARDOSO, 2016).
11
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compreensão de interconexões dos sistemas de poder e (3) propostas de práticas
transformadoras.
Ainda aprofundando a pauta, Kellner e Share (2008) propõem quatro
abordagens para discussão no campo da Pedagogia Midiática: na primeira
abordagem - o medo da mídia - criar mecanismo de proteção contra os perigos da
manipulação e dependência da mídia; na segunda abordagem - é o ensino sobre a
mídia - os alunos são instruídos a valorizarem as qualidades estéticas da mídia e
das artes, utilizando suas formas de expressão; na terceira abordagem – é a
educação midiática, encontrada no movimento de alfabetização da mídia nos EUA,
que elenca uma série de competências comunicativas como: acessar, analisar,
avaliar (música, vídeo, internet, anúncios etc.), e, simultaneamente, trabalha a
quarta abordagem, a alfabetização tanto por meio digital como impressa.
Assim, o tipo de alfabetização crítica da mídia proposta inclui a crítica
ideológica, a análise das representações das dimensões de gênero, a raça, a
classe, a sexualidade, a economia, a política e as relações sociais das empresas
de mídia. Amplia-se, então, a noção de análise textual, incluindo questões de
contexto social, controle, resistência e prazer; promove-se, portanto, a produção de
mídia alternativa. Inclui a alfabetização da informação, a alfabetização técnica, a
alfabetização multimodal, e faz outras tentativas de ampliar conceitos de
alfabetização por via impressa, e por diferentes ferramentas e modalidades de
comunicação.
Kellner e Share (2008) propõem que se utilizem os pressupostos da
Pedagogia Crítica para dar suporte às práticas que possam transformar a
educação e a sociedade. Advoga que os professores podem ser introduzidos nessa
pedagogia para construção de um currículo diferenciado, que reivindica um
aperfeiçoamento contínuo que inclui os estudos culturais e aplicações práticas de
como envolver os alunos em conceitos da alfabetização crítica da pré-escola à
universidade.
Assim, nesse mundo globalizado, quais serão as ações por parte dos setores
público e privado em educação para dar conta das mudanças trazidas pela Internet?
Respondendo a essa demanda, a UNESCO
12A

12

lançou, em 2013, um documento

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) foi criada em 16 de novembro de 1945, em
conformidade com o site da ONUBR (2017) com o objetivo de garantir a paz por meio da cooperação intelectual entre as nações,
acompanhando o desenvolvimento mundial e auxiliando os Estados-Membros – hoje são 193 países – para buscar soluções para os
problemas que desaﬁam nossas sociedades. E atua nas seguintes áreas: Educação, Ciências Naturais, Ciências Humanas e Sociais, Cultura e
Comunicação e Informação.
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intitulado “Alfabetização Midiática e Informacional: Currículo para Formação de
Professores” (AMI), justamente para instrumentalizar os docentes, tomando como
ponto de partida a convergência entre rádio, televisão, internet, jornais, livros,
arquivos digitais e bibliotecas rumo a uma única plataforma, projetada para integrar
o sistema formal de educação. A publicação da UNESCO está dividida em duas
partes. A primeira parte traz a Matriz Curricular e de Competências e na segunda
parte - os Módulos Centrais e Complementares do Currículo. A preparação do
Currículo AMI para Formação de Professores objetivou a fomentação de sociedades
alfabetizadas em mídia e informação para promover a cooperação internacional,
assim como a preparação de uma matriz global de indicadores de AMI, com a
criação de uma rede universitária de AMI; propôs a articulação de diretrizes para a
preparação de políticas e estratégias nacionais de AMI, e ainda estabeleceu uma
Clearinghouse 13 internacional sobre AMI em cooperação.
A primeira providência tomada foi na unificação das noções da Alfabetização
Midiática e Informacional para a elaboração da Matriz Curricular e de Competências
em AMI e para tanto destacaram os seguintes quesitos de cada temática de estudo:
Figura 1 - Alfabetização Informacional
Definição e
articulação de
necessidades
informacionais

Localização e
acesso à
informação

Acesso à
informação

Organização da
Informação

Uso ético da
informação

Comunicação
da
informação

Uso das
habilidades de
TIC no
processamento
da informação

Fonte: WILSON,C. at al. Alfabetização midiática e informacional: currículo para formação de
professores. Resultado e elementos da alfabetização midiática e informacional, UNESCO 2013, p.
18

Figura 2 - Alfabetização Midiática
Compreensão do
papel e das funções
das mídias em
sociedades
democráticas

Compreensão das
condições sob as
quais as mídias podem
cumprir suas funções

Avaliação crítica
do conteúdo
midiático à luz
das funções da
mídia

Compromisso junto às
mídias para a
autoexpressão e a
participação
democrática

Revisão das habilidades
(incluindo as TIC)
necessárias para a
produção do conteúdo
pelos usuários.

Fonte: WILSON,C. at al. Alfabetização midiática e informacional: currículo para formação de
professores. Resultado e elementos da alfabetização midiática e informacional, UNESCO, 2013,
p. 18

13

Clearinghouse é um termo que significa casa de compensação, um local onde se faz operações
financeiras, aqui, entendida como um lugar de intercâmbio das experiências entre os países, no
âmbito educacional. (CLEANGHOUSE, 2017)
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A Alfabetização Midiática e Informacional (AMI) enfatiza a importância do
acesso à informação e à avaliação do uso ético desta, enquanto a Alfabetização
Midiática destaca a capacidade de compreender as funções da mídia e de avaliar
como essas funções são desempenhadas e de engajar-se racionalmente, junto às
mídias com vistas à autoexpressão.
A UNESCO (2013) reconhece as inúmeras terminologias utilizadas nesse
universo, mas selecionou algumas noções que possam ser integradas ao currículo
(AMI), uma vez que são terminologias que estão presentes no cotidiano de diversos
países. Então, dentro desse ambiente, selecionaram as seguintes noções:
alfabetização midiática, alfabetização informacional, liberdade de expressão e
alfabetização informacional, alfabetização no uso de bibliotecas, alfabetização no
acesso a notícias, alfabetização computacional, alfabetização no uso da internet,
alfabetização digital, alfabetização cinematográfica, alfabetização no uso de jogos,
alfabetização televisiva e a alfabetização publicitária, que permearam os currículos
que foram consolidados para aplicação às escolas.
Segundo o documento da UNESCO (2013), o Currículo AMI para formação
dos professores é flexível e apresentado como um suporte a ser adaptado aos
diferentes

contextos

dos

países;

compõe-se

de

uma

estrutura

para

o

desenvolvimento de um programa de estudos sobre alfabetização midiática e
informacional, alinhado ao desenvolvimento de competências (conhecimento,
habilidades e atitudes) apoiados nos seguintes quesitos: (1) funções das mídias e de
outros provedores de informação e como promovem a liberdade de expressão e a
aprendizagem continuada;

(2) condições que operam para o cumprimento das

funções da mídia e da informação; (3) entendimento dos padrões internacionais
(Declaração Universal dos Direitos Humanos), para sustentar a liberdade de
expressão; (4)

avaliação da informação apresentada,

específico, incluindo a confiabilidade das fontes;

dentro do contexto

(5) uso da informação para a

tomada de decisão; (6) o conceito de independência editorial e jornalismo como uma
disciplina de verificação; (7) ética nas mídias e na informação; (8) processos de
acesso, ferramentas, busca e definição de necessidades informacionais; (9)
sistemas de armazenamento, organização de dados, preservação, reutilização,
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gravação e apresentação de informações em formatos utilizáveis; (10) criação e
apresentação de informações em diversos formatos.
No

Currículo

AMI

para

Formação

de

Professores

concebido,

foi

referendando três grandes áreas: (1) o conhecimento e a compreensão das mídias
e da informação para os discursos democráticos; (2) a avaliação dos textos de
mídia e das fontes de informação; (3) a produção das mídias e da informação.
Essas três áreas se articulam a seis outras de educação geral e desenvolvimento
de professores a fim de se elaborar uma matriz curricular para formação de
professores. (Tabela 1).
Tabela 1 - A Matriz Curricular de AMI para Formação de Professores
GRANDES ÁREAS
ÁREAS
CURRICULARES
CENTRAIS
Política e visão

Currículo e
Avaliação

Pedagogia

Conhecimento das mídias e da
informação para discursos
democráticos.
Preparação de professores
alfabetizados em mídia e
informação.
Conhecimentos sobre mídia,
biblioteca, arquivos e outros
provedores de informação,
suas funções e as condições
necessárias para seu
desempenho.

Avaliação das mídias e da
informação
Preparação de
estudantes alfabetizados
em mídia e informação
Compreensão dos
critérios para a avaliação
de textos de mídia e das
fontes de informação.

Produção das mídias e da
informação
Promoção de sociedades
alfabetizadas em mídia e
informação.
Habilidades para explorar
como a informação e os
textos de mídia são
produzidos, o contexto
social e cultural da
informação e a produção da
mídia; usos pelos cidadãos;
e com quais propósitos
Conteúdos gerados pelos
usuários e uso no ensino e
aprendizagem.

Integração da mídia e da
informação no discurso da sala
da aula.

Avaliação de conteúdo
das mídias e de outros
provedores de
informação para a
resolução de problemas.

Mídia impressa – jornais e
revistas; provedores de
informação – bibliotecas,
arquivos, museus, livros,
periódicos etc.

Mídias transmitidas rádio e televisão.

Novas mídias – Internet,
redes sociais, plataformas
de exposição
(computadores, celulares
etc.)

Organização e
Administração

Conhecimento de organização
na sala de aula.

Desenvolvimento
Profissional dos
professores

Conhecimento de AMI para a
Educação cívica, participação
na comunidade profissional e
governança de suas
sociedades.

Colaboração por meio da
alfabetização midiática e
informacional.
Avaliação e
administração dos
recursos midiáticos e
informacionais para a
aprendizagem
profissional.

Aplicação de alfabetização
midiática e informacional à
educação continuada.
Liderança e cidadania
modelo, o ponto ideal da
promoção e do uso da AMI
para o desenvolvimento de
professores e estudantes.

Mídia e Informação

Fonte: WILSON,C. at al. Alfabetização midiática e informacional: currículo para formação de
professores. Resultado e elementos da alfabetização midiática e informacional, UNESCO, 2013,
p. 23
São
São

As grandes áreas se articulam, sendo que a primeira grande área traz o
conhecimento sobre as mídias e informação, propondo que os professores se
apropriarem desses discursos, canais e ferramentas para formulação de um diálogo
democrático. A intenção é que sejam oferecidos conteúdos para instrumentalizar o
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professor. A outra grande área é a avaliação midiática e informacional, quando
conteúdos são oferecidos para que os professores possam avaliar as fontes, assim
como acessá-las em diferentes provedores para avaliarem as mensagens e
informações que seus alunos acessam.
No tocante à última grande área, é a de produção e uso das mídias e da
informação, para tanto o primeiro passo é o conhecimento da ética da mídia
(infoética) e o segundo passo a geração de conteúdos midiáticos, focados nos
alunos e nas práticas, com a produção de textos e imagens. O professor deve ser o
líder dessas práticas inovadoras.
Para que AMI aconteça são necessárias políticas nacionais que visem a sua
implementação na formação dos professores, com resultados práticos na educação
como um todo; é importante também que se tenha uma visão do que se quer
alcançar, para que enfim se atinja uma sociedade alfabetizada. A proposta da
UNESCO é rica em caminhos para que isso aconteça, formula competências e
estratégias metodológicos para o desenvolvimento do currículo, que pode ser
dinamizado por meio de uma abordagem investigativa, baseada em problemas,
investigação científica, estudo de caso, aprendizagem colaborativa, análise de
textos, análise de contexto, traduções, simulações e produção.

São algumas

metodologias discutidas. É nesse emaranhado de fatos, circunstâncias, velocidade
das informações, e de novas formas de como se dá o consumo que se situam a
educação e as práticas docentes, seja do Amapá ao Chuí, e em qualquer nível de
escolaridade que os docentes atuem, seja por área de conhecimento (na Educação
Infantil) ou por disciplinas (no Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano escolar, no
Ensino Médio ou no Ensino Superior). Tem-se que pensar de que forma a tecnologia
será utilizada nas instituições de ensino e qual será a via escolhida; não é escolher a
técnica pela técnica, mas se apropriar da técnica e das pesquisas já formuladas para
construção de conhecimentos significativos.
Na outra ponta dessa discussão, situam-se os alunos, uma geração
denominada geração Y ou G-net (nascidos entre 1977-1997) que, segundo
Tapscott (2010), é excepcionalmente curiosa, contestadora, centrada, capaz de se
adaptar,

aliada às ferramentas digitais, que pensa e formula hipóteses em

determinada ótica e se expressa de forma bem diferenciada de outras gerações
como X (nascidos entre 1965- 1976) e Z (nascidos a partir de 1998) que escrevem
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com outros códigos (símbolos) e que, por muitas vezes, essas linguagens podem
estar unificadas num mesmo objeto, seja de aprendizagem ou não.
É necessário, devido a esse cenário, o desenvolvimento de outras
competências e habilidades, não só cognitivas, mas também sociais e afetivas,
devido a exposição em tarefas e relacionamentos trocados que requerem agilidade
de pensamento, de tomada de decisão; de investigação de informações e
pesquisa com aprofundamentos em temáticas do interesse, em diferentes áreas do
saber, com criação de comunidades virtuais e até com mobilização por
determinadas causas como: racial, cultural, ambiental, etc. com destaque para o
voluntariado, em lugar da militância.
Tapscott (2010) alerta para a existência de uma “geração global” e aponta
oito normas que diferenciam essa geração de outras: (1) liberdade de escolha –
escolher coisas novas por si mesmo; (2) customização dos produtos e das
experiências de compras – devido ao livre acesso à rede pode escolher produtos
personalizados e suas experiências de compras na Internet são intransferíveis ; (3)
escrutínio – buscar validar as informações disponibilizadas, isto é, checar a
legitimidade do que disponibilizado; (4) defesa da integridade da empresas e
postura responsável como consumidores - esperam que empresas e pessoas
possam ter uma atitude ética nas transações realizadas, ao contrário serão
denunciadas; (5) valorização do lúdico e do entretenimento também no trabalho – o
bem estar faz parte da vida e deve fazer parte tanto do lazer, quanto do trabalho;
(6) atitude de colaboração nos relacionamentos - uso das tecnologias digitais para
a formação de novas comunidades e com vistas também à elaboração de produtos;
(7) exigência de velocidade e rapidez nas respostas – uma mensagem deve ser
respondida rapidamente, pois as relações tecidas no ambiente on-line são dessa
natureza; (8) busca da inovação – existem ecossistemas próprios para isso, com
fóruns de trocas sobre diversos assuntos ou um produto e,

inclusive, com

ferramentas disponíveis no sites para cocriação.
Outra questão levantada por Tapscott (2010), é em relação ao mundo dos
negócios como um consumidor melhor esclarecido sobre os produtos, devido às
informações disponibilizadas, os jovens passam a ter outras atitudes e serem
críticos, em relação ao que consomem.
Os jovens da Geração Internet, como veremos, são um novo tipo de
consumidor. Acho que eles farão com que os publicitários
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reescrevam as regras do marketing para essa geração, e, em última
análise, para o futuro. As empresas não terão mais o monopólio da
criação do produto, da determinação do preço, da escolha da praça,
da realização da promoção e do controle da mensagem. A Geração
Internet está tornando os tais “quatro pês do marketing” obsoletos.
Em vez disso, as empresas obedecerão as seguintes regras do
marketing: ubiquidade, marca, comunicação, descoberta e
experiência (em inglês, ABCDE do marketing – anywhere, brand,
communication, discovery e experience). (...) os jovens da Geração
Internet querem comprar coisas em qualquer lugar, onde e quando
lhes for conveniente. (TAPSCOTT, 2010, p. 225)

No tocante ao mercado de trabalho, o desafio é como engajar e reter
talentos, inclusive com revisões dos padrões de recrutamento, de formatação de
outros ambientes que sejam mais amigáveis para melhor adaptação dos jovens,
visando ao aproveitamento de suas potencialidades. Qual é a leitura que deve ser
realizada, sobre a relação tecnologia-aprendizagem-cidadania?
No contraponto, é urgente a visão de novas formas de leituras e escrita no
suporte digital, cuja proposta não pode ser ignorada pelas instituições de ensino,
mas apreciada, não como prometeicos ou fáusticos, mas por uma atitude reflexiva
na realização de escolhas, em que se priorizem formas para se alcançar o que se
deseja, dentre eles citam-se: a participação, o entusiasmo, a mobilização para a
descoberta, o espírito da curiosidade e da investigação, enfim, um aluno que
aprecie o conhecimento e o modifique, longe de ser um sujeito passivo e
imobilizado.
Acredito que concluiremos que o fato de terem ficado imersos em um
ambiente digital interativo os tornou mais inteligentes do que o típico
espectador passivo de televisão. Eles talvez leiam menos obras
literárias, mas dedicam muito mais tempo à leitura e à redação online. (...) Em vez de apenas receber informações passivamente, eles
as estão coletando rapidamente em todo o planeta. Em vez de
simplesmente acreditarem que um apresentador de tevê está nos
dizendo a verdade, eles estão avaliando e analisando uma montanha
de informações, muitas vezes contraditórias ou ambíguas. Quando
escrevem em seus blogs ou carregam um vídeo na internet, eles têm
a oportunidade de sintetizar e criar uma formulação, o que gera uma
enorme oportunidade. A geração Internet teve a chance de satisfazer
seu potencial intelectual inerente como nenhuma outra. (TAPSCOTT,
2010, p. 122).

Pergunta-se: quais serão os modos operantes dos professores para atingir
esses alunos, imersos em um mundo tecnológico, como ávidos consumidorescomo fala Canclini (2010), pelo apelo que estes bens representam, ora pelo rito
para justificar suas práticas do consumo e ora pelo sentido do pertencimento à
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tribo, assim estão envolvidos em videogames, computadores, notebooks e
netbooks, tablets e dispositivos móveis, por meio da Internet, com acesso às redes
sociais (Facebook, Skype, My Space, Instagram, Twitter, Badoo, Stayfilm) e com
todas as ferramentas de comunicação possíveis proporcionadas pela Web?
Estudos de Kenski (2009) também apontam para essa mesma direção, alertando
para as novas formas de aprender dos jovens. Serres (2013) também questiona
como a escola tem lidado com essa geração denominada “Polegarzinha” (utilização
dos polegares para envio de mensagens) que tem acesso às informações on-line.
Outra questão a ser levantada é quanto ao conteúdo disponível também na
internet em sites, blogs, portais, e-books, jornais, revistas, artigos, grupos de
pesquisas, congressos, fóruns de discussão, recursos educacionais abertos (REA),
youtube, enfim, um mundo à disposição de um clique. Portanto, como situar a
educação e seus principais agentes, os professores, nesse horizonte tecnológico,
no sentido do suporte necessário à gestão da sala de aula, nesses tempos e
espaços que possuem uma nova configuração na contemporaneidade? Que
instrumentos e processos possuem os professores para enfrentamento dessa
transformação?

53

3

DA

FORMALIDADE

DA

DOCÊNCIA

ACADÊMICA

À

DOCÊNCIA

EXPERIENCIADA NA ESCOLA

Essa profissão precisa de se dizer e de se contar:
é uma maneira de a compreender em toda sua
complexidade humana. É que ser professor obriga
a opções constantes, que cruzam a nossa maneira
de ser com nossa maneira de ensinar, e que
desvendam na nossa maneira de ensinar a nossa
maneira de ser.
António Nóvoa

Pensar a carreira docente impõe reflexões e atitudes. Têm-se, por décadas,
pesquisas dedicadas a entender as diferentes interfaces que cercam a carreira do
professor. Uma dessas interfaces é sobre a formação de professores. As pesquisas
desenvolvidas por Nóvoa (2013), há duas décadas, mostram a mudança do
paradigma em termos da investigação da carreira docente, por meio de
metodologias que permitem estudar a vida dos professores, de suas carreiras, dos
seus percursos profissionais, de suas biografias ou autobiografias.
O diferencial destas pesquisas é que não visam somente elucidar suas
práticas pedagógicas, mas, principalmente, buscar uma compreensão e lançar luzes
sobre quem são essas pessoas e quem são esses profissionais que estão por trás
dessa(s) prática(s)? Como esses Eus interagem para alavancar suas práticas
docentes? Que interesses os move? O que os motiva para tomada decisão? Nesse
percurso, têm-se vários autores que também discutem os saberes pedagógicos e
formação continuada dos professores, em seu conteúdo e forma.
Ao mapear esse novo caminho investigativo, Tardif (2012) realiza pesquisas
no sentido de se conhecer quais saberes profissionais (formais) os professores
utilizam efetivamente em seu cotidiano escolar, que relação existe entre os saberes
profissionais e os conhecimentos acadêmicos; entre os professores da Educação
Básica e os professores do Ensino Superior. Essas pesquisas apontam que os
saberes dos professores provenientes de suas histórias da vida escolar e dos
primeiros anos de prática profissional são decisivos para o estabelecimento de
rotinas e construção de um sentimento de competência aprendido nas práticas da
escola. Estas se solidificam, ao longo de suas carreiras, por meio de saberes
heterogêneos provenientes de rigor formal (das disciplinas do curso da academia),
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pessoal (das histórias da vida) e experiencial (das práticas do cotidiano escolar)
focados em suas ações, nas trocas com seus pares e em vivências ligadas às
tradições do oficio da docência.
Assim, Nóvoa (2013) propõe que os professores sejam considerados nas
dimensões pessoais e profissionais e aponta que o que sustenta o processo
identitário dos professores são três instâncias: a adesão, a ação e

a

autoconsciência. Dentro dessa configuração proposta, ser professor implica em
adesão a valores, projetos e crenças. Quando se fala em ação, esta está vinculada
às escolhas pessoais e profissionais do professor, enquanto a autoconsciência foca
o processo de reflexão sobre as questões da prática, no cotidiano escolar. O autor
também fala em processo identitário, mas o que significa isso? Segundo Nóvoa, é
como cada um se sente e se diz professor e que aponta para a capacidade de
exercer com autonomia a atividade da docência, assim a maneira que cada um
ensina depende de suas convicções pessoais. De acordo com o autor, é impossível
separar o Eu profissional do Eu pessoal.
Corroborando com as pesquisas de Nóvoa, os estudos de Goodson (2013)
propõem que o ponto de partida para o entendimento das práticas docentes deve
estar centrado na voz do professor e não somente no olhar sobre suas práticas,
assim oferece um novo direcionamento para as pesquisas, em que a vida e trabalho
do professor devem fazer parte da investigação para alargamento da visão do que
consiste essa carreira profissional.
As pesquisas de Goodson (2013) ainda elucidam que a razão essencial para
dar voz aos professores reside no fato de que temas pertencentes à escola como o
desenvolvimento curricular, as matérias do ensino, o ensino eficaz, a organização
geral da escola, a questão de inovações tecnológicas, o gerenciamento do espaço
escolar e as novas iniciativas de gestão - estas colocações postas pelos professores
- estão sempre sintonizadas com suas vivências e seus tempos na escola. As
experiências e o estilo de vida, o ambiente pessoal e os estágios referentes à
carreira são aspectos que vão impactar as práticas educacionais desses
profissionais.
Nóvoa (1992), em seu livro “Formação de Professores e Profissão Docente”,
quando inicia suas discussões, considera que o desenvolvimento pessoal produz a
vida do professor, assim, as escolhas realizadas enquanto pessoa, se refletem na
produção da vida do docente, logo, não é o acúmulo de conhecimentos formalizados
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que faz esse profissional, mas as reflexões sobre suas práticas, que irão
permanentemente reconstruir sua identidade.

Por outro lado, tem-se que o

desenvolvimento profissional, que é produzir a prática docente sintonizada com a
valorização de paradigmas que formem professores reflexivos, responsáveis pelo
seu próprio desenvolvimento; mas isso só terá concretude a partir de mudanças nos
espaços de formação do professor, ao perceber que se tem uma sociedade
globalizada, multimídia e em constante transformação em todas as áreas do
conhecimento.

E aí como essas questões que perpassam a sociedade hoje,

influenciam mudanças que precisam ser realizadas na formação do professor e por
consequência na escola?
O pesquisador faz um alerta que é preciso investir nos saberes que o
professor elabora durante sua trajetória, como dentre eles: os saberes da(s) prática
(s), que não são possuidores de um caráter somente instrumental, mas carrega em
sua essência uma série de circunstâncias, as quais o levam a determinar suas
escolhas. Também aponta para a diversificação dos modelos e das práticas da
formação, que devem proporcionar a experimentação, a inovação, os processos de
investigação, articulados às práticas docentes e, finalmente, comenta sobre o
desenvolvimento organizacional como caminho para mudar a escola.
As questões acima citadas estão interligadas e as mudanças na escola
dependem da formação dos professores e das inovações nas práticas pedagógicas,
mas também passam pela gestão administrativa e pedagógica, uma vez que essas
mudanças precisam fazer parte do projeto político pedagógico das instituições de
ensino, em consonância com a comunidade, levando-se em consideração o público
alvo e suas peculiaridades como: pluralidade cultural, étnica, convicções religiosas,
consumo e trabalho, e meio ambiente.
Pimenta (2012), em pesquisas sobre as práticas dos professores e sua
identidade, com foco nos saberes que podem constituir a docência, ressalta que a
construção da identidade do professor não é um dado imutável, pois ela se constitui
em um determinado contexto histórico e nas práticas sociais, historicamente
construídas; aponta para o caráter dinâmico da profissão docente, como ponto de
partida na busca de referenciais para repensá-la. Mas, o que são práticas e teorias,
quando uma começa e quando a outra finda? Será que existe a primazia de uma
sobre a outra? Práticas podem ser consagradas sem que exista uma teoria que as
sustente? As teorias podem se sustentar sem práticas? Caso se analise somente a

56

prática pela prática, essa não terá nenhum sentido, esse sentido só virá a partir do
momento, em que se pode ver quem pratica a ação.
Assim, significados se constroem pela autoria de quem as pratica, isto é,
revestido de suas histórias pessoais, de suas representações e de seus saberes
advindos das experiências e dos momentos que foram construídas e para quem
foram construídas, como um sinal de pertencimento. Nesse sentido, que saberes
trazem os professores em suas diferentes fases profissionais de ser professor, que
atingem e dão novos rumos a discussão da carreira docente?
Em primeiro lugar, os pretendentes às licenciaturas chegam aos cursos de
formação inicial com as experiências e vivências que acumularam de seus
professores durante suas trajetórias escolares enquanto alunos; outra questão a ser
comentada é pertinente ao conhecimento - professores sabem que lidarão com o
conhecimento e que precisam conhecer para ensinar, mas poucos se perguntam
qual é a relação entre esse conhecimento que será ensinado, a sociedade
contemporânea e o mundo do trabalho? Assim, qual é a finalidade da educação
numa sociedade tecnológica, multimídia globalizada e sua relação com a formação
pessoal, com as habilidades específicas e com o mundo do trabalho? Que
competências os alunos precisam construir para estar neste mundo e serem sujeitos
desse tempo histórico?
Por outro lado, Pimenta (2012, p.27) recomenda que “o retorno autêntico à
pedagogia ocorrerá se as ciências da educação deixarem de partir de diferentes
saberes constituídos e começarem a tomar a prática dos formados como ponto de
partida e de chegada”, portanto, é urgente que a didática contemporânea faça uma
leitura crítica da prática social e do ensinar, ligado ao mundo real que se apresenta e
aos atores envolvidos para que possa avançar e possibilitar outras leituras.
Assim, a autora ressalta a busca das novas contribuições da psicologia e da
sociologia, assim como das iniciativas de mudanças de métodos, de currículos e da
própria mudança na formação inicial do professor. Ainda coloca que o futuro
professor não pode constituir seu saber-fazer senão a partir de seu próprio fazer,
também aponta o registro da prática para a constituição de teorias. Saber-fazer parte
do fazer, é algo para se debruçar, porque essa habilidade só se adquire à luz da
experiência.
Pimenta (2012) contribui clarificando que nas práticas dos professores
existem elementos importantes como: (a) o enfretamento das situações-problema,
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(b) a problematização, (c) a intencionalidade; (d) a experimentação metodológica; (e)
a didática inovadora (ainda não escrita), e a existência de passos a serem
registrados.
É o estudo da experiência para modificar a teoria. Isso requer uma atitude de
investigação da realidade escolar, quando se pratica uma reflexão sobre a ação para
avançar na experimentação metodológica e escrever outra teoria, fundada no
percurso biográfico e experiencial do professor.
Qual é a importância dessas questões acima elencadas? Será que os
professores percebem que essas situações provocam e remetem a caminhos
desconhecidos, como num labirinto, em que se procura a saída? O professor terá
que possuir uma percepção afinada para lidar com questões investigativas e na
busca de estratégias para encontrar soluções, que não são explicitadas, em
relatados escritos.
Então, que saberes (os conhecimentos, o saber-fazer, as competências e as
habilidades) os professores mobilizam, diariamente, em suas salas de aulas, a fim
de realizar concretamente as suas diversas tarefas, nem sempre ou quase nem
sempre escritas, pois fazem parte do saber-fazer e que modificam o saber?
O saber é sempre o de alguém que trabalha algo no intuito de alcançar um
objetivo qualquer. Além disso, o saber não é uma coisa que flutua no espaço: o
saber dos professores é deles e está relacionado com a pessoa e suas identidades,
com suas experiências de vida e suas histórias profissionais, com suas relações com
os alunos em sala de aula, com seus pares e outros atores participantes da escola.
A abordagem de Tardif (2013) em relação a como se constitui o saber dos
professores refuta dois princípios: (a) do mentalismo – campo das Ciências
Cognitivas14: construtivismo15 e o socioconstrutivismo16 radical que reduz o saber em

14

Ciências Cognitivas surgem no final de 1950, segundo Neufeld, Brust e Stein (2017) como um movimento interdisciplinar
interessado pelo estudo da cognição humana com pesquisas que elucidam os estudos sobre a relação entre o cérebro e a
mente. Cientistas criaram um Programa Especial Sloan em Ciências Cognitiva composta por seis disciplinas: a psicologia, a
linguística, a neurociência, a ciência da computação, a antropologia e a filosofia.
15
Construtivismo é uma teoria criada por Piaget. Mesquita e Duarte (1996) que segundo esta teoria, as estruturas da
inteligência são produtos de uma construção do indivíduo, decorrente da sua ação sobre o meio. A perspeção é elaborada a
partir de informação sensorial, mais do que uma resposta direta a estímulos, é uma c onstrução com base em operações
cognitivas e afetivos.
16
Sociocontrutivismo radical é uma tese filosófica sobre o conhecimento, conforme Mazzonili e Castoñoni (2014) que
pretende romper com as posições-padrão da epistemologia ao defender novos significados para conceitos como verdade,
realidade e conhecimento. Suas duas proposições básicas são: (1) o conhecimento não é passivamente recebido por meio
dos sentidos ou por meio de comunicação, mas é ativamente construído pelo sujeito cognoscente; (2) a função da cognição é
adaptativa e serve para a organização do sujeito de seu mundo experiencial, e não para a descoberta de uma realidade
objetiva.
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um processo mental e (b) do sociologismo - um saber social, que elimina a
contribuição dos autores e o subordinada às forças sociais.
Em relação ao mentalismo o autor defende que um saber social é
compartilhado por um grupo de professores e está repousado em um sistema para
garantir sua legitimidade.

O saber profissional do docente é o resultado de

negociação entre diversos grupos; o objeto de estudo é o próprio objeto social (os
alunos); assim, o saber não é um produto, um objeto ou um conteúdo fechado em si
mesmo, ele se manifesta por meio das relações entre professor e aluno; o saber
advindo da história das disciplinas escolares, da história dos programas escolares,
das ideias e das práticas dos professores que são construções sociais, cujos
conteúdos, formas e modalidades dependem da história da sociedade, dos
programas das disciplinas e das práticas inseridas. Esse saber social pode ser
adquirido no contexto de uma socialização profissional, quando é incorporado,
modificado, adaptado em função dos momentos e das fases da carreira docente e
das demandas.
No tocante ao sociologismo, é impossível entender o saber dos professores
sem que esse saber esteja relacionado aos seus pares, em seus espaços
profissionais; lembrando que o saber dos professores está sempre relacionado a
uma situação de trabalho com os outros, isto é, um saber ancorado no ensino, num
determinado espaço (sala de aula), pertencente a uma instituição.
A minha perspectiva procura, portanto, [situar] o saber do professor
na interface entre o individual e o social, entre o ato e o sistema, a
fim de captar a sua natureza social e individual como um todo.
(TARDIF, 2012, p.16).

Tardif dedicou-se ao entendimento desse saber que é fundamental para a
história da humanidade, afinal os professores constroem suas histórias, as dos
outros e as de todos, pois grande parte da vida dos indivíduos é passada nas
escolas.
Tardif (2012, p. 228) coloca como ponto central para discussão nas pesquisas
educacionais que “os professores de profissão possuem saberes específicos que
são mobilizados, utilizados e produzidos por eles no âmbito de suas tarefas
cotidianas” e deve-se considerá-los como autores ou até co-autores participantes
das pesquisas e não como objeto das pesquisas, uma vez que mediam a cultura,
estão em relação direta com os alunos, com seus pares e demais agentes
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escolares. Suas falas e suas percepções devem ser levadas em conta, dentro dessa
nova perspectiva investigativa.
Assim, Tardif abandona a tendência da pesquisa que parte da visão tecnicista
e sociologista, por despojar os participantes de seus saberes, e traz para o centro da
discussão os professores como sujeitos do conhecimento e discute a subjetividade
dos professores, nunca levada em consideração, pois as pesquisas sempre foram
concebidas dentro de uma visão cartesiana e por isso essas questões sempre foram
banalizadas e descartadas. Assim, o pesquisador vê o professor como aquele que
assume sua prática a partir de suas escolhas, produz um saber-fazer a partir da sua
ação, e aponta que as pesquisas precisam levar em conta o ponto de vista dos
professores, seu saber-fazer, seus conhecimentos academicamente adquiridos,
suas falas sobre seu oficio, não só para inovar os caminhos metodológicos da
pesquisa, como para sinalizar novos achados.
O autor ainda discute o fato de como teoricamente tem sido abordada a
questão da subjetividade dos professores nas investigações sobre ensino e prática
docente, pautando seus estudos em três diferentes correntes do pensamento, que
tratam a subjetividade: cognitiva, existencial e social, as quais oferecem percepções
diferenciadas do professor (pessoa) e do seu trabalho. Na América do Norte, dentro
da visão das ciências cognitivistas, a ação do professor é vista como um processo
mental que conduz sua ação, seja na gestão da sala, ou na aplicação da sua aula
aos alunos. Entretanto, na Europa, as pesquisas seguem a linha construtivista e/ou
socioconstrutivista, em que as representações mentais do professor estarão
relacionadas com os alunos, com seus pares, com ensino, com os programas, que
conduzem a uma visão instrumental do professor, resultando em um quadro teórico.
Já a visão existencial não se limita às representações mentais, o professor é
visto de forma integral, com suas emoções, afetos, experiências e história de vida,
tudo será primordial na tomada de decisão dos diferentes conflitos em sala de aula,
contraponto com uma visão burocratizada e normativa da escola. E, para finalizar, a
visão sociológica e as pesquisas focam que a prática do professor está vinculada às
regras sociais e ao que é comunicado por esses autores, isto é, “as competências e
saberes dos professores são vistos como estritamente subjetivos, pois são
socialmente construídos e partilhados” (TARDIF, 2012, p. 233).
A compreensão de cada corrente remete a diferentes conclusões, ora o
professor está engessado em padrões pré-definidos do esperado de suas práticas,
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ora encontra-se livre das amarras, uma vez que os saberes sociais construídos
envolvem uma série de atitudes na tomada da decisão, quando o docente mobiliza
conhecimentos, habilidades e diferentes recursos pessoais para resolver os
conflitos, seja na gestão da aprendizagem de seus alunos ou nas relações
interpessoais da sala de aula, e até na discussão com seus pares para resgatar
situações ainda não equacionadas, sendo essas atitudes pautadas em objetivos e
metas que tenham sido traçados pelo grupo, num determinado planejamento.
Essas diferentes visões da subjetividade conduzem a diferentes tendências
que vão configurar modos operantes do professor, porque conforme a concepção
que assume, o resultado virá em atitudes que irão influenciar o ensinoaprendizagem,

apostando-se,

portanto,

que

o

professor

constrói

seus

conhecimentos também socialmente, no convívio com seus pares, pais e alunos e
que as normas não estão pré-determinadas para todas as situações e serão
construídas no cotidiano escolar de forma interativa, é uma mudança no polo das
pesquisas até aqui realizadas.
Nesse ponto, outras questões são suscitadas como a relação entre teoria e
prática e o ensino e a pesquisa, pois, ao considerar o professor como produtor de
conhecimento, sujeito ativo e autor, não se pode dizer que os professores são meros
aplicadores de teorias, produzidas nas universidades, muitas vezes desprovidas do
cotidiano das escolas. No tocante à pesquisa universitária, alguns parâmetros
precisam ser considerados: os professores devem ser vistos como sujeitos do
conhecimento e colaboradores na investigação; o desenvolvimento de pesquisa para
o ensino com a participação efetiva dos professores; e que os professores sejam
capazes de se tornarem atores e produtores e que compartilhem suas práticas.
O trabalho - como toda práxis - exige, por conseguinte, um sujeito do
trabalho, isto é, um ator que utiliza, mobiliza e produz os saberes de
seu trabalho. Não poderia ser diferente com os professores, os quais
realizam um trabalho que não é simples nem previsível, mas
complexo e enormemente influenciado pelas próprias decisões e
ações desses atores. (TARDIF, 2012, p. 236 e 237)

Em relação ao enfrentamento da formação dos professores, ainda muito
dominada pelos conteúdos formais e não profissionais, que se abra um espaço para
o conhecimento prático no currículo formal e que as disciplinas aprendidas de forma
estanque, dentro da lógica disciplinar, que não cria possibilidade para a
interdisciplinaridade, consecutivamente, observa-se um currículo em que o aluno
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tem uma atitude passiva, ouve muito e depois, em seus estágios, recorre à aplicação
dos conceitos postos nas diferentes disciplinas. Perpassando essa discussão, o
autor coloca que existe a desvalorização que os professores sofrem de seus pares,
pois acreditam que dependendo do nível em que atuam, podem ser superiores aos
seus colegas de profissão por seus conhecimentos teóricos e práticos.
Assim, chega-se a uma epistemologia da prática. Mas, o que é epistemologia
da prática? Segundo Tardif (2013, p255), “é o estudo do conjunto dos saberes
utilizados realmente pelos profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano para
desempenhar todas as tarefas”. De que saberes fala o autor? Num sentido amplo,
são os conhecimentos, as competências e as habilidades (ou aptidões), traduzidos
em saber, saber-fazer e saber-ser. E o que busca uma epistemologia da prática?
Como os saberes estão integrados às práticas? Qual é a natureza desses saberes e
que papéis desempenham em relação ao trabalho e à identidade profissional do
docente?
Tomando por base tais considerações, enumeram-se algumas consequências
de tal definição: (a) foco na realidade; (b) a prática profissional não é aplicação dos
conhecimentos universitários, isto é, não há uma relação direta entre o
conhecimento formal da academia e a prática; (c) os pesquisadores devem ir aos
locais de trabalho para verificarem in loco, como os professores interagem em
diferentes situações do cotidiano escolar; (d) considerar os saberes dos professores
como um conjunto de conhecimentos para a formação docente; (e) elaboração de
pesquisas que levem em consideração os acontecimentos do cotidiano escolar e
dos professores e (f) conceitos e práticas, em oposição à didática e à pedagogia.
E, segundo essa definição, algumas características dos saberes profissionais
precisam ser levados em conta numa investigação neste paradigma: (a) saberes
temporais – construídos ao longo da carreira docente; (b) saberes plurais e
heterogêneos - que passam a ser mobilizados de acordo com situação ensinoaprendizagem e objetivos a serem atingidos (c) saberes personalizados e situados –
como a docência é uma profissão de interação humana, suas ações passam a ser
mediadas por suas características pessoais e sintonizados com aquele momento.
Guardadas as devidas proporções, Adorno (1995) quando entrevistava os
futuros professores em Filosofia, que concorriam para preenchimento de vagas na
Universidade, o que prendia sua atenção nestas entrevistas era a forma como os
candidatos se posicionavam diante das questões propostas nas entrevistas, e suas
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respostas eram norteadas pelas disciplinas profissionais estudadas em sua
formação, contudo o que mais interessava a Adorno era perceber como os futuros
professores lincavam as discussões da atualidade com os conhecimentos
acadêmicos e perceber como a Filosofia se entrelaçava com a vida. Preocupava-se
que não fossem meros reprodutores de teorias, mas que estas teorias servissem
para a reflexão da vida, uma vez que formavam os intelectuais de um país. Esse
pensamento de Adorno reforça a ideia de que os saberes (conhecimentos) não são
suficientes para formar um professor.
Schaffel (2013) contribui com outras questões quando discute a identidade
profissional do professor que se “centra nos processos de adaptação do professor
ao seu meio” e ainda traz ideias de outros autores, dentre eles Foucault (2012),
sobre a relação entre poder e discurso e que os docentes se fortalecem à medida
que possuem um discurso que lhes confere autoridade e que esse processo de
construção de identidade está em aberto, pois é permeado por mudanças em
diferentes espaços, que impactam tanto a profissão como a pessoa do professor.
Caso se analisem as pesquisas a partir do discurso e que se dê voz ao
professor, pois é autor, essas questões precisam ser consideradas, uma vez que
influenciarão a esfera acadêmica e as políticas públicas, tanto na formação dos
docentes, como na organização dos espaços escolares e gestão pedagógica das
escolas. Apropriar-se do que Foucault (2012) diz em A Ordem do Discurso remete
para muito além das pesquisas.
A educação, embora seja, de direito, o instrumento graças ao qual
todo indivíduo, em uma sociedade como a nossa, pode ter acesso a
qualquer tipo de discurso, é bem sabido que segue, em sua
distribuição, no que permite e no que impede, as linhas que estão
marcadas pela distância, pelas oposições e lutas sociais. Todo
sistema de educação é uma maneira política de manter ou de
modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes
que eles trazem consigo. (FOUCAULT, p.41, 2011)

Deve-se estar atento se o discurso é distribuído para o controle. Então,
questões que revestem as pesquisas as quais focam a carreira docente soam como
um alerta, ao inverterem a ordem do discurso e colocarem os professores no centro,
como autores e não como objeto das pesquisas. Tomar o que Foucault elucida é um
ponta pé significativa no direcionamento de pesquisas que apresentam outras faces
da questão investigada.

63

Pretto (2013), em sua obra Uma escola sem/com futuro, alerta para a
passagem da velha escola para a escola com futuro ao falar da revisão da formação
do professor e do papel das universidades frente aos desafios da tecnologia, ele e
ainda levanta outros quesitos importantes, como a questão salarial, a valorização do
professor, seu nível de autonomia na profissão, a má formação e o professor visto
ainda como um cumpridor de tarefas.
Iniciar, hoje, a formação do novo educador é premente. Um
significativo passo nessa direção é considerar, no cotidiano da sua
formação, as questões da comunicação, da informação e das
imagens, com o objetivo de tornar os novos profissionais preparados
para vivenciar os desafios do mundo que se está construindo.
(PRETTO, 2013, p.141)

Veem-se outros elementos incorporados ao debate, como acessar e lidar com
os conteúdos das tecnologias da informação e da comunicação em sala de aula;
sobre a condução do processo ensino-aprendizagem, usufruindo do uso do meio
digital para o desenvolvimento de outras linguagens que possam sensibilizar o aluno
para o aprendizado de conhecimentos de diferentes áreas, e não como um recurso
colocado do lado de fora do muro da escola, pois os professores não se sentem
parte dessa discussão. Falar sobre essas questões - educação e comunicação ainda suscita dúvidas de como um campo pode conversar com o outro e,
principalmente, como a educação pode apropriar-se dos saberes da comunicação,
constituindo uma nova área do saber. Como tirar partido para avançar e construir
uma nova escola?
Kenski (2009) faz vários questionamentos a respeito do que seria válido
pensar sobre a formação de docentes, se não deveríamos formar professores
flexíveis e adaptáveis, voltados para a adequação aos desafios postos por uma
sociedade em constante evolução? Como deveriam compor os conhecimentos de
sua formação geral e específica e sua autonomia para a escolha da metodologia
mais apropriada para o desenvolvimento de conteúdos com seus alunos? Pensar
numa formação que lide diretamente com as mídias para possibilitar uso desses
recursos (uso do computador, das redes e dos suportes midiáticos) em sala de aula,
criando possibilidades de estratégias de aprendizagem.
Kenski (2009) propõe uma escola que vá além do ensino, que requer pensar
os tempos de estudo, rigidamente definidos e que precisam ser redimensionados:
como os períodos letivos, os tempos da hora/aula, os tempos do ensinar e do
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avaliar, os tempos de aplicação dos currículos, os tempos do planejar, todos devem
ser pensados à luz de processos flexíveis, e que tome como bússola, o que aponta o
Relatório da UNESCO para a escola do século XXI, coordenado por Jacques Delors
(1998), tendo com aliadas as tecnologias da informação e da comunicação neste
novos tempos, de urgência do novo e do inesperado frente ao desenvolvimento
tecnológico.
A autora ainda elucida:
A formação do professor para atender às novas exigências
originárias da “cultura informática” na educação precisa refletir esses
mesmos aspectos. O mais importante deles é, sem dúvida, a
percepção de que a atualização permanente é a condição
fundamental para o bom exercício da profissão docente. (KENSKI,
2009, p.88)

É preciso que o professor possa trocar e dialogar com sua realidade, alunos,
pares, com as mais diferentes instituições nacionais e internacionais, crie
possibilidade de intercâmbios, perpassando pela educação formal e informal.
Construa projetos, desenvolva a criatividade dos alunos, o espírito de equipe, de
solidariedade, de respeito, valores necessários para estar num mundo conectado em
rede.
Em contrapartida, se faz necessária uma série de providências como o
investimento em políticas públicas em que, além do investimento na formação inicial,
também haja um projeto de investimento na carreira do professor e na melhoria de
suas condições de trabalho. Assim, pensar a escola e a carreira docente são
questões inseparáveis na discussão para atender as novas demandas da sociedade
da comunicação mediada pela linguagem digital.
Gomes (1996) faz uma reflexão, neste novo contexto informatizado, sobre o
papel dos professores como gestores da sala de aulas, um designer de currículos,
que não é protagonista sozinho, mas com seus alunos que se tornam gestores dos
espaços da aprendizagem, que urge uma nova proposta, em outros ambientes, de
forma colaborativa, que possa contemplar os diferentes estilos dos alunos, e com
metodologias que levem o aluno a pensar em possíveis soluções, frente às questões
dadas. Surgem novas competências a serem adquiridas para enfrentamento das
mudanças em todas as áreas do conhecimento, potencializadas pela Internet.
A escola, que tem como função social preparar as futuras gerações, se vê
deslocada em como lidar com tantas questões, entre elas: como formar professores
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que possam estar inseridos nessa nova realidade de um mundo conectado e de
alunos conectados; como lidar com uma educação informal, cada vez mais
disponibilizada na Web? O que caberá à escola e aos professores, nessa nova
lógica, com tantos conteúdos abertos por muitas instituições governamentais e não
governamentais, uma vez que o professor não é mais o único que detém o
conhecimento? O grande desafio que se apresenta é: o que ensinar e como ensinar
para uma sociedade que sempre construiu o futuro, mas... qual é o futuro? Aí,
começa a ser redesenhado outro papel para a escola: como ensinar aos alunos a
pesquisarem e selecionarem tudo que encontram na Internet, de que forma otimizar
suas pesquisas, que fontes são confiáveis para a navegação? Como discutir os
aspectos autorais dos conteúdos disponibilizados na Internet?
Aos professores cabem reflexões: como conviver e utilizar as linguagens
híbridas? Será que qualquer material didático se presta a essa finalidade? Qual deve
ser a linguagem argumentativa dos textos escritos e orais (hipertextos, hiperlinks,
podcasting)? Que tipo de informação deve conter? Comportam fotos e filmes,
simultaneamente? Como construir textos que se complementam? Que estratégias
motivacionais devem ser utilizadas para as aulas disponibilizadas num ambiente
virtual de aprendizagem? Haverá videoaulas, que os alunos poderão acessar por
meio de plataformas de suas casas?
Jogos interativos

para

desenvolvimento

dos

conteúdos

disciplinares,

interdisciplinares e/ou transdisciplinares? Até que ponto os professores são autores
nesse processo, em um desenvolvimento em espiral, ao perceberem que podem
elaborar seus próprios conteúdos e colocá-los em plataformas, portais, blogs e
serem protagonistas de suas histórias e de outras histórias? Carece saber lidar com
o que já está pronto e reinventar práticas que possam sensibilizar os alunos,
tornando-os curiosos, investigativos que se sintam mobilizados para o aprendizado.
Segundo Zuffo (2009, p. 333), “a nova escola deve formar indivíduos criativos,
flexíveis com espírito crítico, cidadãos que saibam viver e conviver em sociedade,
capazes de reconhecer problemas, buscar e criar soluções”, uma vez que com o
avanço da tecnologia, fica evidente que os indivíduos precisam ter ferramentas para
saberem buscar seus conhecimentos com autonomia, a escola deve proporcionar
oportunidades de aprendizagem para que os alunos busquem a solução dos
problemas e com isso possam desenvolver habilidades para a vida e que possam
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continuar buscando sempre novas aprendizagens. Esses são alguns desafios
colocados para os professores do século XXI.
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4 O ENSINO HÍBRIDO: DUAS FACES, UM SÓ ENSINO

4.1 O ENSINO HÍBRIDO: PERCURSO, BASES TEÓRICAS E CONCEITOS

O ensino é híbrido, mas a aprendizagem é única.
Muda a forma, mas o que se deseja sempre é o
alcance de bons resultados pelos alunos.
Rosa Maria M.G. Esteves

Afinal, o que é ensino híbrido e de que forma essa nova maneira de fazer
educação pode concorrer para que se tenha um aluno envolvido no processo ensino
aprendizagem, e que este envolvimento se traduza em bons resultados na aquisição
de competências e habilidades? Pontuar esse percurso pode ser esclarecedor para
os professores que estiverem dispostos a procurar novas alternativas para o
desenvolvimento de sua docência.
Este capítulo tem essa intenção, trazer reflexões para que se possa abrir uma
via que passe por diferentes estações para traçar um painel de como se configuram
essas discussões ricas de ideias e práticas, uma vez que já se tem docentes que
ousam buscar soluções não convencionais para inovarem, ou até mesmo, dentro de
uma inovação disruptiva, aqueles que rompem com tudo que já foi construído.
Durante este capítulo, várias serão as incursões da pesquisadora para
esclarecer conceitos, apresentar práticas e trazer um entendimento das diferentes
facetas que envolvem falar de ensino híbrido, que está ancorado em concepções,
ações e atitudes que ao mesmo tempo que conversa com o ensino tradicional, quer
implantar um fazer que também conversa com tecnologia

da informação e da

comunicação, em sintonia com o que se deseja para o aprendizado, que implica em
seleção de conteúdos e como serão tratados para efetiva apreensão dos alunos.

4.1.1 Fundamentos para um ensino híbrido

Falar de ensino híbrido é percorrer um caminho para entendimento de
correntes do pensamento que, na visão da pesquisadora, fazem interface com o
objeto da pesquisa investigado, e, por isso, serão tomados como fundantes para
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compreensão de como técnicas e práticas foram concebidas nos currículos
educacionais e de como se pode avançar num caminho sem cair em atalhos, que
podem distrair e perder a visão para clarificar as ideias e compor um quadro
conceitual para dar consistência ao que se pretende.
Assim, recorre-se a Dewey (2002) que faz um contraponto às correntes
filosóficas vigentes em sua época e funda com Henry James e Charles Pierce o
pragmatismo17, mas vai além, e prefere que esse movimento filosófico seja
denominado de instrumentalismo, ao trazer uma conotação diferenciada para os
termos – uma vez que preconiza que as ideias só têm sentido, se anunciadas para
resolução de problemas da vida. Assim, propõe que as crianças deveriam
desenvolver um pensamento que estivesse contextualizado num mundo real,
sintonizado com o cotidiano e com suas vivências.
O

currículo

deveria

ter

atividades

desafiadoras

que

levassem

à

experimentação e ao entendimento dos fenômenos pela lógica apresentada
naquela situação, sem sobressaltos, mas com elementos que estivessem inseridos
na cena. Dewey (2002, p. 19 e 20) tem uma visão bem peculiar de ver o mundo,
quando diz:
Custa crer que, em toda a história da humanidade, tenha havido uma
revolução tão rápida, tão extensa e tão completa. Em consequência
disso, a face da Terra está a ser alterada, mesmo no que tange à sua
configuração física; as fronteiras políticas são apagadas e
deslocadas, como se realmente não passassem de linhas num mapa
de papel; a população concentra-se apressadamente em cidades,
vinda dos quatros cantos do Planeta; os hábitos de vida são
alterados com uma presteza e profundidade assustadora; a busca
das leis da natureza é infinitamente estimulada e facilitada, e a
respectiva aplicação à vida quotidiana torna-se não apenas possível,
mas comercialmente indispensável. Até mesmo as nossas ideias e
propensões morais e religiosas, que são as conservadoras, dado que
mais arraigados da nossa natureza, acabam por ser profundamente
afetados. Pensar que esta revolução não afetará a educação senão
dum modo formal e superficial, é inconcebível.

Dewey (2002) traz muitas ideias para serem debatidas em seu livro “A
Escola e a Sociedade e a Criança e o Currículo”. No decorrer da obra, mostra sua
17

O pragmatismo, segundo James (2006) é uma palavra que deriva do grego que significa ação, da qual vêm
as palavras prática e prático. Esse termo foi utilizado primeiramente por Charles Peirce, em 1878 em um
artigo intitulado “Como tornar claras as nossas ideias” publicado no ’Science Monthly, que salientava que
nossas crenças nos direcionam. Esta corrente filosófica, estabelecida no final do século XIX, liderada
por Charles Sanders Peirce, por William James e pelo Oliver Wendell Holmes, afastam-se das abstrações e
da insuficiência das soluções verbais, das más razões a priori, dos princípios fechados e volta-se para o
concreto. .
.
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preocupação com as questões do seu tempo, e como a escola se situará nesse
universo, em que todos possam ter a mesma oportunidade de estudar e
principalmente de aprender. Quando traz a ideia de democracia, há um
entendimento de que a educação deve ser para todos, sua visão inovadora aponta
à forma metodológica que os conteúdos deveriam ser ministrados aos alunos, dá
extremo valor à pesquisa para que se crie uma cultura de investigação por meio
das atividades oferecidas na dinamização do currículo. E ainda alerta que os
ambientes e a maturidade dos alunos devem ser considerados no processo ensinoaprendizagem.
Na visão de Dewey (2002) a escola é um lugar em que se produz
conhecimento e não apenas onde se recebe conteúdos prontos para o consumo. O
aprendizado não deve ser uma preparação para a vida, mas um processo que faça
sentido no cotidiano, de forma democrática, com vistas a que esse princípio possa
refletir na sociedade, uma vez que as crianças vivenciaram tais práticas no dia a
dia da escola. Nada está pronto e acabado, tudo que o aluno aprende, precisa
primar

pelo

significado,

o

conhecimento

construído

deve

favorecer

o

desenvolvimento das pessoas, vinculados ao bem estar da comunidade.
Outra questão levantada é em relação ao sistema escolar que deve
promover a integração dos níveis do ensino para que não haja rupturas na
aprendizagem dos alunos, quando são promovidos de um nível para o outro. Mais
um ponto evidenciado é sobre a própria organização dos espaços da escola, pois
estes necessitam estar articulados para otimizar os conhecimentos construídos,
nos diferentes ambientes da escola, isto é, o que é elaborado, deve ser
compartilhado com todos, em diferentes ambientes (laboratórios, biblioteca, salas
de arte e música), dando destaque aos trabalhos realizados pelas turmas e
trazendo a ideia que o elaborado deve ser explorado em suas diferentes interfaces.
Silva (2010) também comenta a respeito do posicionamento de Dewey sobre
esses direcionamentos, afirmando que os currículos deveriam ser pautados nos
interesses e nas experiências das crianças e dos jovens. Aqui, são levantados
alguns elementos que podem ser prenúncios do que se deseja apontar hoje para a
educação. Nessa trajetória, Kilpatrick (2006) também traz contribuições na forma
de trabalhar com os alunos, propondo o “Método de Projetos” como forma de
colocar o aluno no centro do processo ensino aprendizagem e trazendo outras
formas de aprender.
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Bin (2012), que fez um estudo sobre a obra de Kilpatrick, revela que em seu
artigo publicado em 1918 sobre o “Método de Projeto”, que este método traz em
sua concepção, o ato intencional, cujo foco está na ação do sujeito que dirige seu
esforço para a atividade que deve ser exercida, movido pelo interesse para
concretizar o que se projetou. Kilpatrick entende que esta forma de trabalho
mobiliza o indivíduo na busca do que almeja.
Hernández e Ventura (1998) vinculam suas propostas trazendo outros
elementos ao trabalho de Kilpatrick e o denominam de “Projeto de Trabalho”.
Apontam como elementos desse projeto, a partir do conhecimento globalizado, que
muda a percepção do modo de ver o mundo, aqueles significativos, pois qualquer
conhecimento não basta; e o entendimento que o conhecimento é relacional, uma
vez que os mesmos não estão soltos, mas se relacionam num todo para que haja
compreensão. Assim, os “Projetos de Trabalho” propiciam favorecer o tratamento
da informação e a relação desses diferentes saberes em torno do objeto de estudo
eleito pelos alunos, que pode ser realizado de diferentes formas, dependendo de
como a comunidade educativa tratará o tema.
Hernandez e Ventura (1998) traçam um plano para o sucesso do “Projeto de
Trabalho”, o descrevem como primordial na busca das fontes de informação, tendo
como pontapé inicial a escolha do tema a ser investigado, depois elaboração de
índice como estratégia de aprendizagem, visando levantar os conteúdos que serão
estudados, assim, romper a barreira do compartilhamento dos conhecimentos.
Tanto alunos como professores terão agendas que conduzam para outros
aportes. A pesquisa, a sistematização, o planejamento, o engajamento são
algumas âncoras desse processo de aprendizagem, em que os alunos são os
protagonistas da ação e os professores os orientadores e mediadores desse
processo.
Ainda dentro dessa visão, existem outros quesitos que podem ser elencados
como: a aproximação da identidade dos alunos com os assuntos que serão
discutidos; a inclusão de ideia de pertencimento e a possibilidade de revisão do
currículo elaborado por disciplinas, ao trazer para o centro da discussão não
conteúdos atomizados, mas que façam relação com a vida e com os problemas em
que os alunos estejam envolvidos a fim de que haja significância e engajamento.
Na ”Sociedade da Informação”, o aluno necessita aprender a dialogar com
os mais diversos interlocutores, assim como saber separar as informações de
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maneira crítica e buscar respostas para as mudanças sociais. De que forma isso
será possível? Que arranjos a escola terá que fazer para corresponder o que se
espera no desenvolvimento de competências para os alunos do Século XXI? Que
discussões deverão ser absorvidas na formulação dos currículos para que novas
formas de construir o conhecimento sejam possíveis?
Hernandez (1998) em seu livro “Transgressão e Mudança na Educação” faz
algumas considerações que vale a pena refletir, afirma a respeito da urgência da
mudança para lidar com a informação.
Cada dia se guardam aproximadamente 20 milhões de palavras de
informação técnica. Um leitor capaz de ler 1.000 palavras por minuto
necessitaria um mês e meio, lendo oito horas por dia, para poder ler
a informação recolhida num só dia. O que significa que as
possibilidades de acesso à informação vão além do professorado e
dos livros-texto.
Produziu-se mais informação durante os últimos 30 anos do que nos
últimos 5.000. Mais de 9.000 revistas são publicadas a cada ano nos
Estados Unidos e quase 1.000 livros se publicam a cada dia no
mundo. O que quer dizer que é necessário aprender a selecionar a
informação que se produz e do qual dispomos.
A edição do fim-de-semana de The New York Times contém mais
informações do que uma pessoa média poderia ter acesso ao longo
de sua vida na Inglaterra no século XVII. O que leva a estabelecer–
se como ensinar a interpretar a informação e relacioná-la
criticamente com outras fontes. (HERNANDEZ, 1998, p. 65)

Existem perguntas que podem ser feitas a partir do texto acima. Como a
escola lida com tantas informações? Que critérios devem ser ensinados aos alunos
para

que

selecionem informações

com

propriedade?

Como

desenvolver

competências, sejam de ordem pessoal, social e profissional para estar inserido
nesse mundo? Que estratégias devem as escolas adotar para que os alunos
possam construir conhecimentos, com espírito crítico, com foco e sabendo que no
HD pessoal não cabem todas as informações a que estamos expostos todos os
dias?
Assim, desenvolver “Projeto de Trabalho” é entender a complexidade do
conhecimento escolar, é planejar trabalhos que vão além das disciplinas, dar um
sentido para a aquisição do conhecimento, voltado para a aplicabilidade dos
mesmos, visando ao desenvolvimento de um pensamento estratégico frente aos
problemas que são apresentados, que podem ser de diferentes naturezas. Além do
que, esse tipo de trabalho propicia a iniciativa pessoal, a tomada de decisão, a
integração e a comunicação entre os membros do grupo.
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Dentro dessa trajetória de trazer fundamentos para o Ensino Híbrido, têm-se
outros autores como Perrenoud (1999) e Moran (2011) que vão nos abastecer de
como educar em tempos de Internet. Perrenoud (1999) discute a necessidade dos
currículos serem formulados por competências e traz à tona a questão da
reorganização dos currículos em uma outra lógica para que os alunos construam
conhecimentos.
De acordo com o autor, a forma como as escolas ensinam, embora se tenha
um discurso que o ensino é por competência, o que se vê, são conteúdos
desarticulados das situações práticas da vida, uma vez que, quando foram
aprendidos, simplesmente foram absorvidos em seu aspecto conceitual, sem
pensar em seus aspectos procedimentais e atitudinais.
Assim, Perrenoud (1999, p. 7) conceitua competência,
São múltiplos os significados da noção de competência. Eu a
definirei aqui como sendo uma capacidade de agir eficazmente em
um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas
sem limitar-se a eles. Para enfrentar uma situação da melhor
maneira possível, deve-se, via de regra, pôr em ação e em sinergia
vários recursos cognitivos complementares, entre os quais estão os
conhecimentos.

Para dar conta de um currículo pautado em competências, em primeiro
lugar, tem-se que se estudar como os conteúdos se articulam para que se possa
avançar. Nesse sentido, não se deve pensar em competências somente nos
aspectos profissionais, mas sempre, uma vez que se aprende o tempo todo e se
faz urgente saber o que fazer com tantos conteúdos, para que não tenham fim em
si mesmos, e que sejam utilizados como meio e não como fim.
Já Morin (2011) traz uma discussão profunda sobre o conhecimento e,
principalmente, ao falar como este conhecimento será tratado em uma “educação
do futuro”, alerta para as problemáticas representadas por saberes fragmentados,
na contramão de uma realidade “multidisciplinar, transversal, multidimensional,
transnacional, global e planetário”. Como encaminhar para um entendimento de
conhecimento num mundo com tantas facetas e transbordando de informações?
Quais serão úteis para a vida pessoal, social e profissional, uma vez que os
envolvidos terão que organizá-las e articulá-las? Assim, cabe um papel muito
importante à Educação, que terá que dizer como o conhecimento pertinente será
construído.
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Na busca desse conhecimento pertinente, é preciso analisar contexto, uma
vez que as palavras se revestem de um determinado significado, desde que
pensadas sobre o que quer anunciar, que dependendo de como é utilizada
remeterá a outro universo de signos. Quando Morin (2011) aborda o global, mostra
a teia que forma do todo com as partes, e ainda afirma que o todo tem qualidade
ou propriedade que não são encontradas nas partes, mas se as partes estiverem
isoladas, podem não estarem representadas no todo. Portanto, alerta para o
princípio de Pascal18:
Sendo todas as coisas causadas e causadoras, ajudadas ou
ajudantes, mediatas e imediatas, e sustentando-se todas por um elo
natural e insensível que une as mais distantes e as mais diferentes,
considero ser impossível conhecer as partes sem conhecer o todo,
tampouco conhecer o todo sem conhecer particularmente as partes.
(PASCAL 1976 apud MORIN, 2011, p.35)

Quando Morin fala sobre a ideia de global, mas recheada do significado do
que é “ser global” e para isso recorre a um exemplo do nosso corpo, e coloca que
cada célula contém o patrimônio genético de um organismo, fica claro que cada
parte possui traços do todo. Ainda foca o multidimensional, isto é, o ser humano é
biológico, social, psicológico, racional e afetivo, assim também ocorrerá em relação
aos aspectos sociais e leva em consideração e ainda aborda o complexo, que
significa “união entre a unidade e a multiplicidade”. Só assim se operará a mudança
tão necessária à educação em tempos de comunicações tão velozes e densas.
Para construir um caminho rumo ao Ensino Híbrido, se faz necessário
pensar que ensino se quer neste novo tempo e pautado em que princípios. Alguns
questionamentos surgem. O conhecimento sobre o quê? Aprender para quê? O
conhecimento é para quem? O conhecimento serve para quê? A que propósitos
servem as mudanças postas? Como os conhecimentos podem ser operados ou
manipulados? Nestes tempos de mudanças súbitas, como a Educação poderá
percorrer um caminho e que modos operantes formarão o cidadão do mundo com
competências que o farão transitar, tanto nas atividades de vida prática, como nas
profissionais?

18 Segundo o site e-física USP (2017) uma das propriedades mais interessantes de um líquido, e que acaba
resultando em aplicações úteis, é, quando aumentamos a pressão sobre a sua superfície superior, o aumento da
pressão se transmite a todos os pontos do fluído. Este fato é conhecido como Princípio de Pascal. “O aumento
da pressão exercida em um líquido em equilíbrio é transmitido integralmente a todos os pontos do líquido bem
como às paredes do recipiente em que ele está contido.”
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Não é, simplesmente, dizer que basta a forma para selar o contexto, precisase estar atento às escolhas das concepções do ensino que vão direcionar a rota
para o alcance dos propósitos traçados. As concepções são preciosas, uma vez
que determinam os demais pontos do caminho, os valores, o ensino, a
aprendizagem, a avaliação, os relacionamentos interpessoais, a relação com a
comunidade (professores, alunos, pais) e os espaços educacionais de ensinagem.
Como romper determinadas barreiras para vislumbrar um ensino e uma
aprendizagem que dê conta de uma civilização em mudança, como já anunciavam
Dewey e KilpatricK?

4.1.2 Historiciando o ensino híbrido

Como entender a história dos híbridos, de onde
vem essa palavra? Que vínculos essa palavra
guarda em suas outras roupagens? Perguntas
sempre em busca de repostas.
Rosa Maria M. G. Esteves

A fim de entender como essas questões da Educação foram pensadas ao
longo do Século XIX e XX e como desembarcam no século XXI, inclusive para
pensar que reflexões são necessárias, e que aproximações são possíveis das
formas de ensinagem de um mundo bem diferente, até o encontro com o ensino
híbrido. Mas, para dar início a este estudo pergunta-se: o que é ensino híbrido?
Que aspectos da vida contemporânea são evidenciados e que deram contornos a
outras propostas educacionais?
Surge, a partir de uma necessidade de atendimento aos alunos, o ensino
híbrido, como Horn e Staker (2015) relatam, este é introduzido para fazer o
contraponto ao modelo industrial de educação, que se caracterizava por uma
educação massiva, como uma produção em série, distribuídos em turmas, horários,
turnos, idade-séries, tempo de aula e conteúdos para atendimento a um público
específico, num único local, um atendimento a todos. A Escola de Ensino
Fundamental Santa Rita, no distrito Escolar Los Altos, na Califórnia exemplifica,
relatando que tinha um aluno com dificuldade em álgebra e não conseguia
acompanhar a turma. Devido a sua defasagem, a escola optou pela utilização de
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exercícios on-line da Khan Academy19, que foram cumpridos pelo estudante e
apresentado um bom nível de satisfação, a partir dessa experiência bem sucedida, a
escola desencadeou várias experiências, percebendo que poderia ajudar muitos
alunos com o mesmo procedimento.
Ao aprofundar esse episódio, segundo os autores, resolver problemas
crônicos é o desafio posto às instituições educacionais que precisam formar para a
sociedade contemporânea, uma vez que se faz necessário trabalhadores
intelectuais, tempo em que outras demandas são requeridas como, por exemplo,
uma formação mais ampla, com aquisição determinadas habilidades e com visão de
mundo.
Dessa forma, pergunta-se: quais serão as oportunidades oferecidas aos
alunos que abandonam a escola? Como levar os alunos a superarem as dificuldades
do aprendizado, em relação a determinados conteúdos, com apoio de outras
estratégias, que não sejam as convencionais? Que ação a escola poderá ter para
sanar tais eventos? Assim, frente a esses gargalos, surgem outros questionamentos
feitos pelas escolas, voltando à tona temas como: ter a mesma idade não significa
aprender da mesma forma; cada um aprende no seu ritmo; os alunos possuem
aptidões e níveis de conhecimentos prévios diferentes, que impactarão o seu
aprender. Urge a necessidade de customizar ou personalizar a educação para
atendimento aos alunos.
Assim, Horn e Staker (2015) trazem para o centro da discussão uma
aprendizagem centrada no aluno por meio de um ensino personalizado, baseado em
competências ou em “aprendizagem baseada em domínio”, na modalidade on-line,
pois acreditam que isso oportuniza desenvolver, no aluno, um sentido de
responsabilidade por seu próprio progresso. Também discutem a prevenção, no
sentido de não permitirem que os alunos fracassem e que os mais avançados não
fiquem desmotivados. Assim, como oferecer outras oportunidades de estudos, num
mundo conectado? Que estratégias podem ser adotadas para cortar custos das
escolas e alcançar o resultado esperado?

19

A Khan Academy é o maior site para aprender matemática do mundo. Criada em 2006 pelo educador americano Salman
Khan, ela oferece videoaulas e mais de 300 mil exercícios completamente gratuitos que podem ser acessados a qualquer
hora do dia. O site Khan Academy (2017) oferece ensino personalizado: reconhece quais habilidades o aluno domina e quais
ainda precisa praticar. Além disso, o professor tem acesso imediato ao desempenho de seus alunos, podendo identificar as
dificuldades de cada um. Basta ter um computador com acesso à Internet.
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Os Estados Unidos da América criaram um Programa de intervenção da
leitura chamado de Sholastic READ 180 (programa on-line para desenvolver a
compreensão de leitura, vocabulário e habilidade de escrita dos estudantes da
Educação Básica). A princípio, as escolas utilizavam o programa por meio de CDROM, posteriormente, migraram para Internet. Implementado desde 1998, e até
2015 atendeu a 1,3 milhões de estudantes em mais de 40 mil salas de aula. Os
especialistas do Grupo de Educação Evergreen apontam que mais de 75% dos
distritos oferecem opções on-line ou híbridas para o ensino e, além dessas medidas,
houve um grande investimento em computadores nas escolas, mas com um tímido
resultado do desempenho dos alunos.
De olho nas oportunidades, os gestores das escolas buscaram unir o ensino
on-line com as experiências das escolas tradicionais. Esse esforço de junção das
experiências produziu o termo “ensino híbrido”. Não é simplesmente migrar, mas
perceber o que pode ser feito para avançar nestes tempos de Internet, sabe-se que
países têm feito um esforço para incorporar as tecnologias da comunicação e da
informação à educação, para tanto discutiram e elaboraram agendas próprias e, no
Brasil, também, não foi diferente.
No Brasil, tem-se o Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB) uma associação sem fins lucrativos, criada para dar visibilidade, de forma
sistematizada as ações das políticas educacionais no Brasil, no que tange a um
ecossistema de inovação e tecnologia, além de comparar as ações nacionais com
as de outros países. Ainda, aponta parâmetros de análises, tais como: visão,
competência, conteúdos e recursos digitais e infraestrutura para que se possa
avançar na consolidação da política enunciada.
O Brasil possui vários documentos legais que dão respaldo técnico ao uso
das Tecnologias da Comunicação e da Informação enunciados na Constituição
Brasileira (BRASIL, 1988), na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(BRASIL, 1996) e no Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014), cujos preceitos
trazem a possibilidade de um trabalho com TIC desde Educação Básica até o
Ensino Superior, sem contar os programas que foram desencadeados dentro dos
parâmetros de análise, acima citados.
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4.1.3 A teoria dos híbridos

Os híbridos surgem como novas formas de pensar um determinado
assunto/problema/objeto de pesquisa e que só se configurará em um novo
paradigma, se não for suficiente para responder ao que se quer. Quando algo novo
surge, como por exemplo, a substituição de uma tecnologia pela outra, esta só será
substituída quando a velha tecnologia não estiver mais presente. Horn e Staker
(2015) citam vários exemplos, como a substituição do navio à vela pelo o navio a
vapor, o carro à gasolina pelo carro elétrico e muitos outros poderiam ser descritos.
A esta questão chamam de teoria híbrida sustentável, isto é, quando não há
migração da tecnologia.
Mas, a partir do momento em que este modelo não responde mais,
constroem-se outros, como a Teoria dos Híbridos disruptiva que significa quebrar o
que até o momento está posto, e construir novos caminhos para o que se pretende.
Nesse caso, tem-se a educação em parceria com a tecnologia, cujo papel é
secundário. É preciso lembrar que todos os modelos passam por gerenciamento do
processo ensino-aprendizagem, pelos objetivos que se quer atingir, infraestrutura e
pelos recursos digitais disponíveis.
A Teoria dos Híbridos possui as seguintes características, segundo Horn e
Staker (2015) como relatadas a seguir: as inovações híbridas incluem tanto a
tecnologia antiga como a nova – neste caso, convivem o modelo antigo com o novo,
até que se possa se fato abandonar o velho e ficar só com o novo; as inovações
híbridas lidam com clientes já existentes, sem pensar em ganhar novos – o que se
faz em termo de inovação, nesse primeiro momento é manter o público que já se
conhece, sem pensar em ganhar outros nichos; os clientes desejam que as regras
sejam superadas, mas em convívio com as regras existentes – é uma questão de
segurança. Não sabem como algo se comporta, portanto, é melhor não se aventurar
ou ariscar no que não se sabe o resultado; e as inovações híbridas são mais difíceis
de serem operadas do que as disruptivas, porque para lidar com o novo, é
necessário saber transitar tanto no velho como no novo.
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4.1.4 Conceituando o ensino híbrido

Horn e Staker (2015), a partir de 2010, entrevistaram educadores de mais de
150 programas de ensino híbrido para chegarem a uma definição para o termo e que
permitisse dar conta de um conceito que não se confundisse com formas
diferenciadas do uso da tecnologia na Educação. Assim, propõem três partes para
este conceito:
1ª parte: Por meio do ensino on-line - “Ensino Híbrido é qualquer programa
educacional formal no qual um estudante aprende, pelo menos em parte, por
meio do ensino on-line, com algum elemento de controle [por parte] do
estudante sobre o tempo, o lugar, o caminho e/ou o ritmo”. (HORN; STAKER,
2015, p.35)
2ª parte: Em um lugar físico supervisionado - O estudante estuda parte on-line
e terá o restante de currículo desenvolvido de forma tradicional, presencial e
será supervisionado por seus professores.
3ª parte: Aprendizagem integrada da disciplina/matéria

on-line - Os

componentes on-line e presencial precisam estar integrados para que os
alunos

percebem

que

os

conteúdos

estudados

se

articulam

e

se

complementam.

Compactuando com os autores acima citados, Moran (2015) conceitua híbrido
como misturado e blended, por combinar vários elementos para seu funcionamento.
Nestes tempos de conectividade, as formas de combinação são variadas, e não se
prende a modelos já postos e abertos para inovar o seu fazer, de acordo com o
projeto institucional construído pela comunidade escolar.
Bacich, Neto e Trevisan (2015) trazem o conceito de como ensino híbrido foi
concebido, um modelo em que o método tradicional e presencial se mistura com o
ensino a distância e, em alguns casos, existem disciplinas que são ministradas
totalmente on-line. Segundo os autores, esse conceito evoluiu, não existe uma única
forma de aprender. O modelo híbrido pode focar projetos de vida, metodologias
ativas, personalização, desenvolvimentos de competências com tecnologias digitais.
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4.2 FORMAS DE ENSINO HÍBRIDO
Crianças e jovens estão cada vez mais
conectados às tecnologias digitais, configurandose como uma geração que estabelece novas
relações com o conhecimento e que, portanto,
requer que transformações aconteçam na escola.
(BACICH; NETO; TREVISANI, 2015, p.47)

Bacich, Neto e Trevisan (2015) citam quatro modalidades principais do Ensino
Híbrido, criadas pelos pesquisadores do Clayton Christensen Institute: (1) Rotação e
suas modalidades, (2) Rotação Individual (3) Flex, (4) à La Carte e (5) Virtual
Enriquecido. Muitas vezes as escolas mesclam diferentes formas para criar um
programa próprio para o desenvolvimento de seus alunos
Figura 3 - Modelos de Ensino Híbrido

Fonte: CHRISTENSEN, C.M.; HORN, M. B.; STAKER, H. Ensino híbrido: uma inovação disruptiva?
uma introdução à teoria dos híbridos. Pensilvânia: Fundação Lehman/Instituto Pensilvânia, 2013.

1) Modelo Rotação: esta modalidade pode ser utilizada para um curso ou
disciplina e, a critério do professor, uma das propostas seja on-line, quando se
trabalha com um grupo via plataforma digital, e em outros grupos que se alternam
entre projetos realizadas em sala e tarefas realizadas com o professor tirando as
dúvidas. Este modelo rotação pode ser conduzido das seguintes maneiras: (1a)
Rotação por estação, (1b) Laboratório Rotacional e (1c) Sala de Aula Invertida, que
serão abaixo comentadas.

80

1a) Rotação por Estação - pode ser ensino conduzido, por exemplo, com a
divisão em pequenos grupos, com realização de

tarefas diversificadas. Alternar

atividades individuais com atividades colaborativas. O professor pode estar mais
presente em determinados grupos e, em outros, os alunos podem atuar de forma
mais autônoma.
1b) Laboratório

Rotacional

laboratório de informática para

-

os estudantes se encaminham para ao

parte de ensino on-line do curso/disciplina. A

intenção é que possam realizar essas atividades de forma individual e
acompanhados por monitores: integrar a sala de aula tradicional com as atividades
de laboratório. O professor fica em sala com aqueles que não foram para a atividade
individualizada do laboratório.
1c) Sala de Aula Invertida - os estudantes efetuam atividades assíncronas e
as de apoio ao ensino tradicional. A parte teórica da disciplina é estudada em casa,
disponibilizada em plataforma/site. O espaço da sala de aula é utilizado para a
resolução de problemas, estudo de caso, mesa redonda, discussões e elaboração
de outras atividades propostas pelo professor, a partir dos conteúdos propostos.
1d) Rotação Individual - o aluno tem uma lista de propostas que devem ser
executadas para atendimento ao seu desenvolvimento pessoal, de acordo com suas
necessidades, após diagnóstico do que deve estudar. É chamada de Rotação
Individual, justamente, porque o atendimento é individualizado e os conteúdos não
são dados de forma massiva a todos. O atendimento é customizado.
A aprendizagem invertida opera a partir do pressuposto de que a
cobertura de conteúdo ocorre principalmente fora da sala de aula e
deve ser uma tarefa compartilhada com os alunos ao invés de um
trabalho exclusivo do professor. (SCHELL, 2015, p. 1)

Os modelos disruptivos são aqueles que permitem que o aluno avance
sozinho e que rompa com os parâmetros até então propostos para aprendizagem.
Geralmente, são mais simples de serem operados por inaugurarem algo novo,
diferente de modelos tradicionais que precisam conciliar ferramentas convencionais
com novas, exigindo de quem as usa diferentes expertises. “Se os alunos estão
aprendendo em um contexto híbrido de ensino, e você não consegue imaginar onde
é à frente da sala de aula, então ele provavelmente é um modelo disruptivo”.
(HORN; HEATHER, 2015, p.74)

81

Assim, têm-se os seguintes modelos que devem permear o ensino e a
aprendizagem:
2) Flex – o professor fica à disposição para atender as dúvidas dos alunos,
também recebem um tratamento individualizado, de acordo com a sua necessidade,
os alunos não precisam cursar o mesmo ano escolar. Pode ser um curso geral ou
plano de atendimento para sanar que se precisa.
3) À La Carte – o estudante organiza seus estudos em comum acordo com o
professor e farão os estudos on-line em horários e locais ajustados pelos envolvidos.
4) Virtual Enriquecido - a aprendizagem está dividida em on-line e presencial.
Esses momentos são planejados pela escola e os encontros presenciais podem ser
uma vez por semana. É uma proposta que não ocorre em escolas brasileiras.
Como pensar a escola, o professor e o aluno dentro da proposta de um
ensino híbrido? Esse é o desafio posto, levando em consideração os pressupostos
já apontados e discutidos acima e que se considere o aluno no centro do processo
ensino-aprendizagem, que prime pela sua autonomia, repensando o lugar do
professor, a gestão da escola, a cultura que a envolve, os espaços da escola, os
recursos e a infraestrutura tecnológica, assim como a avaliação da aprendizagem.
Pontos fundamentais para uma escola do Século XXI.

4.3 PENSAR A INSTITUIÇÃO ESCOLA, O PROFESSOR O ALUNO NUM ENSINO
HÍBRIDO

Pensar em ensino híbrido é pensar no aluno no centro dessas discussões,
com escola em um novo arranjo e com professores desempenhando um novo papel,
como mediadores, tutores ou designer de currículos, onde trocam com seus pares e
alunos. Outro fator de relevância é o currículo, uma vez que se podem introduzir
mudanças em todos os componentes do processo ensino-aprendizagem, mas caso
não se pense em outras formas de se intervir no currículo, pouco ou nada será
efetivamente mudado no ensino e na aprendizagem.
Após assistir e analisar vídeos de 12 escolas que inovaram na educação, no
Brasil e no mundo, veiculados numa série de programas pela TV Futura, realizado
com a consultoria do Instituto Inspirare, em parceria com o Serviço Social da
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Indústria (SESI), intitulado “Destino: Educação – Escolas Inovadoras” cabe um
registro que a tecnologia perpassa as atividades da escola, mas cada uma tem seus
diferenciais, impressos em seus valores e na condução de um programa efetivo de
educação.
Foram reunidas experiências de alguns países, dando destaque a escolas
que proporcionam um ensino e aprendizagens diferenciadas, dentre essas
experiências bem sucedidas, destaca-se em um breve comentário sobre o que cada
escola inova e que lições podem ser trazidas para esta discussão, embora não
sejam relativas ao Ensino Superior, são extremamente significativas, pois inauguram
um novo paradigma, um aluno protagonista, um professor analista e tutor e que
sinaliza mudanças para um novo Ensino Superior, que dê conta da formação de
cidadã planetário. A pergunta é: que formação devem as instituições de ensino
oferecer para que os alunos, ao concluírem seus cursos, estejam inclusos nesse
mundo de transformações tão velozes?
A viagem por essas escolas começa no Brasil, na Escola Âncora- em São
Paulo, no Município de Cotia, localizado no estado de São Paulo - que atende a
crianças e adolescentes da periferia; projeto que emerge da criação de uma ONG
que, a princípio, acolhia alunos, oriundos de escolas públicas, para atividades, no
contraturno das referidas escolas; mas, a partir de 2012, torna-se uma escola
regular, e passa a oferecer Ensino Fundamental, uma vez que observam que o
trabalho que era realizado culminava sem resultados práticos: quando os alunos
voltavam para as escolas tradicionais, as mudanças que eram introduzidas não
eram assimiladas por falta de um ambiente propício, que fortalecesse os valores, as
atitudes e as concepções implícitas na forma concebida pelo Projeto Âncora.
O projeto acima possui com uma metodologia inovadora, inspirada nos
princípios do professor português José Pacheco, fundador da Escola da Ponte, em
Portugal, que preconiza uma escola sem aulas formais, sem provas, com o aluno no
centro, com um currículo descrito por objetivos da aprendizagem, que devem ser
conquistados pelos alunos, guiados por seus tutores, com um ensino personalizado,
sendo que cada aluno faz o seu plano de trabalho do dia, com um uso de uma
plataforma, para formalizar o trabalho do professor e do aluno, visando um
acompanhamento das etapas percorridas pelos alunos.
Nessa mesma direção, citam-se as experiências da Escola Técnica Estadual
Cícero Dias, localizada em Recife – Pernambuco – Brasil – que

possui um
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programa chamado Nave (Núcleo Avançado de Educação da Oi Futuro), que é uma
parceria pública e privada com a Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco,
em que a Oi Futuro oferece a infraestrutura tecnológica, e a Secretaria apóia,
alocando os professores do Ensino Médio Regular e os funcionários da parte
administrativa, enquanto para suprir a parte pedagógica tecnológica são contratados
parceiros do SESI e da Oi Planet.com.
São ofertadas vagas para os cursos de Jogos Digitais e Multimídia e
Programação para Jogos Digitais, com ênfase em designer, cursos integrados ao
Ensino Médio, uma vez que a escola acredita na formação plena do indivíduo, não
numa formação somente voltada para o mercado de trabalho. A arquitetura do
prédio da escola e seus 6 ( seis) laboratórios foram pensados, visando à integração
da teoria e da prática e como um facilitador da aprendizagem.
O espaço destinado aos professores é bem equipado com recursos
tecnológicos para que possam aprimorar suas práticas e discutir o processo ensinoaprendizagem. Os professores especialistas também são educadores orientadores
de times, que são formados de acordo com os perfis dos alunos e desenvolverão
todos os trabalhos da escola, no âmbito educativo, assim como no cognitivo. Os
educadores orientadores de times discutem tanto os problemas do grupo, no tocante
aos trabalhos, como os problemas interpessoais dos alunos, por meio de encontros,
de um diário de bordo e pelo WhatsApp. Orientam os alunos a trabalharem em
grupo.
As aulas são focadas em projetos, e o Ensino Médio alimenta os cursos de
Jogos Digitais e Multimídia, com abastecimento de conteúdos que serão trabalhados
por temáticas nas disciplinas técnicas de Jogos Digitais para que os alunos
elaborem seus artefatos, filmes, aplicativos e jogos. Os professores de humanas
ajudam na reflexão da criação de uma consciência cidadã para que o trabalho
realizado por cada equipe impacte na vida dos alunos e na realização de projetos
para a comunidade local.
Essa mesma experiência foi reprisada no Colégio Estadual Leite Lopes,
localizado na Tijuca, Zona Norte do Rio, Brasil, por meio do Projeto Nave – Núcleo
Avançado de Educação da Oi Futuro – nos mesmos moldes da Escola Estadual
Técnica Cícero Dias de Recife, ao integrar Ensino Médio regular com Ensino
profissionalizante,

sendo

que

a

Oi

Futuro

dá

suporte

tecnológico

desenvolvimento de projetos integrados, que rompem com a escola tradicional.

para
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A Oi Futuro, por meio do seu centro de pesquisa, produziu, junto com as
escolas que fazem parte desse projeto, uma revista chamada NAVE que relata as
experiências das escolas, objetivando publicá-las para que possa servir de modelos
bem sucedidos para outras instituições de ensino. Essa pareceria do público com o
privado são formas de alavancar a educação e todos ganham com tal atitude.
Já na Escola High Tech High em Chula Vista, na Califórnia, EUA - é formada
por 3 ( três) escolas de Ensino Médio, 2 (duas) escolas de Ensino Fundamental e 2
(dois) Pré-Escolares, uma escola pública de gestão privada, que desenvolve o
processo

ensino-aprendizagem por

projetos

interdisciplinares,

vinculados

a

problemas reais e, geralmente, de autoria de dois professores. As salas possuem
paredes que se abrem para aulas simultâneas e a principal ideia é aprender
fazendo. São utilizados os mais diferentes recursos para o desenvolvimento dos
projetos.
Os alunos trabalham em grupos, com muita discussão e interação entre eles,
o atendimento ao aluno é personalizado, isto é, o aluno é atendido em sua
necessidade, com acompanhamento por parte do professor, ao logo dos 4 (quatro)
primeiros anos, até alcançarem outros níveis de independência. O professor é um
planejador e um medicador na construção do conhecimento, ele possui autonomia
para propor os projetos com seus pares.
No tocante aos projetos, como um dos valores trabalhados pela escola, é o da
sustentabilidade, vivenciada na prática, com painéis solares no teto da escola, com
horta com produtos orgânicos para consumo da comunidade escolar. Trabalham, no
campo, na marcenaria, nos laboratórios ou em salas que possibilitem a reunião por
grupos e o uso da tecnologia, diversos projetos que fazem interface com a
comunidade local e assim constroem um sentimento de pertencimento e de
responsabilidade social.
A fim de dar visibilidade e interagirem com o mundo real, a escola proporciona
um relacionamento com as empresas, que é realizado por um aluno, denominado
(Gerente de Negócios) que negocia os projetos dos alunos para que consigam
investidores para comprarem seus referidos projetos. No final do semestre,
apresentam, publicamente, os resultados alcançados à comunidade interna e
externa.
Na Inglaterra, cita-se a Bath Station School, que oferece Ensino Médio
Profissionalizante, seu criador fez uma pesquisa e detectou que a indústria da mídia
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criativa estava crescendo muito e a partir dessa informação, resolveu inovar,
trazendo para a escola um clima de empresa, em que os alunos poderiam
experimentar, em seus diferentes cursos de Business, Fotografia, Transmissões
Jornalísticas e TI em Mídia Criativa, e, para isso, criaram parcerias com os
profissionais da mídia local, que participavam com entrevistas, palestras e suporte
técnico para determinadas atividades.
A Escola combina educação vocacional, com educação acadêmica e
profissional. A escola traz as incubadoras para apoiarem seus alunos para a
transição do mundo acadêmico para o mundo do trabalho. O lema é sair da zona de
conforto, ter liberdade de criar ideias e compartilhá-las.
Nessa escola, os alunos do 10º ao 13º anos escolares são tratados e se
relacionam com seus professores como se fossem profissionais, os meninos vão de
terno e as meninas vão de saias ou vestidos, vão trajados como se estivessem em
seus

ambientes

de

trabalho.

Usam

os

espaços

da

escola

com

muita

responsabilidade, para realizarem suas atividades. Encontram-se com seu tutor para
o acompanhamento do seu desenvolvimento pessoal, de habilidades que estão
faltando para o mercado de trabalho e para a aprendizagem acadêmica, quando
recebem orientações sobre seus desempenhos para superarem as dificuldades e
saberem gerenciar seus conflitos.
Na Colômbia, a Escola Fontán, em Chía – tem-se uma escola privada,
fundada em 1985, em Bogotá, criada e desenvolvida pelos educadores Emilia
García de Fontán e Ventura Fontán, desde 1957, que atende desde Educação
Infantil ao Ensino Médio. Não há quadros nas salas de aula e prima pela autonomia
do aluno com liberdade para escolher como vão realizar seus trabalhos e
escolherem suas atividades extraclasse do seu interesse.
Os alunos estudam em suas mesas individualizadas, que se assemelham a
uma cabine, e também em grupo; com a assistência de analistas, escrevem seus
planos de estudo e, à medida que avançam, vão conversando com o seu tutor para
redimensionar os estudos necessários a cumprir as diferentes etapas. Devem
passar por 7( sete) oficinas (salas de estudo) que se situam no campus, com cinco
analistas em cada uma dessas oficinas, os alunos com seus computadores se
dedicam às atividades de pesquisa.
Uma das mudanças requeridas pela escola é que o aluno entenda a razão do
seu aprendizado, o motivo pelo qual está no colégio. Para avançar nas oficinas, o
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aluno é avaliado pelos seus analistas e seu desempenho é acompanhado de casa
pelos pais, via plataforma WEB. Também são realizadas reuniões entre aluno, pais e
tutor para verificar o avanço do filho.
A escola trabalha com dois planos, o do tutor e o plano individual por área do
conhecimento, usando a plataforma QUINO, que visam a construção do
conhecimento e a mudança de atitude por parte do aluno, que deve tornar-se
responsável por seu avanço e pelo controle do seu tempo. Nesse sistema, o aluno é
comparado com ele mesmo, em relação aos seus próprios avanços, e não em
relação aos seus colegas.
Outra escola é a Ross School, nos EUA, escola privada da Educação Infantil
ao Ensino Médio, fundada em 1991, por Courtney e Steven J. Ross, com 765
alunos, tendo sua concepção fundada na “teoria das inteligências múltiplas”,
desenvolvida por Howard Gardner. Possui dois campi, um em East Hampton e outro
em Bridgehampton. Existe um internado para os alunos que vem dos mais diferentes
países. A escola é composta por vários prédios e cada prédio acolhe discentes de
determinados anos escolares e com propostas curriculares diferenciadas.
O currículo é em espiral, tem uma sequência narrativa, tomando por base os
períodos da História Universal, isto é, falar Renascimento é, por exemplo, falar de
Isaac Newton e Galileu Galilei, na física e na matemática; assim, todos os conteúdos
são desenvolvidos, tomando por base os acontecimentos das civilizações ocidental
e oriental, propiciando o desenvolvimento de um currículo interdisciplinar que
integra: artes, escrita, literatura, saúde, bem-estar e uso de tecnologia, com
aplicação em projetos interdisciplinares, tendo como elemento propulsor a discussão
de problemas locais e globais.
A escola possui vários laboratórios para a concretização da proposta
curricular, dentre eles: o laboratório de prototipagem (maker spaces) ou o laboratório
de Inovação (aula de robótica, impressão 3D, biologia marinha e ecologia), em que
os alunos vão desenvolver projetos relacionados às disciplinas ou projetos de
interesse pessoal, nas áreas de ciências, matemática, engenharia, mídia e
tecnologias, visando ao desenvolvimento de habilidades em eletrônica, programação
e mídia digital. Além de oferecer aulas de música, esportes, dentre eles a Academia
de Tênis. Os alunos fazem apresentação um projeto final, como culminância de seu
curso, apresentando-o publicamente.
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A experiência do Reino Unido é na E3 Civic Hight School, em San Diego, nos
Estados Unidos, com 500 alunos, escola pública de gestão privada, que recebe
financiamento dos Governos Estadual e Federal. Fica localizada, no centro da
cidade, com oferta do 9º ano ao Ensino Médio de 4 (quatro) cursos diferentes; uma
escola dentro de uma biblioteca de nove andares, que congrega alunos de
diferentes origens econômicas, sociais, educacionais; que utiliza uma metodologia
baseada em projetos, relacionados com temáticas do seu entorno; com tendências
para as questões sociais que garantem aos professores mais liberdade e
flexibilidade no currículo; que possibilita o desenvolvimento de habilidades
intelectuais e técnicas dos alunos a partir da investigação e de seus engajamentos,
na resolução de problemas e com desafios práticos.
Possui flexibilidade de gestão, pois contrataram seus professores e utilizam a
pedagogia de projetos. Dentro do ensino hibrido, fazem aulas invertidas e com o
uso de diferentes ferramentas do Google Education (Drive, docs, blog, chat,
photoshop, indesign) para a dinamização das aulas e para a construção do
conhecimento.
Os professores são facilitadores do processo ensino-aprendizagem, auxiliam
os alunos para que percebam suas habilidades e tomem boas decisões na escolha
de cursos universitários que correspondam aos interesses destes, assim como os
discentes assistem palestras de esclarecimentos sobre suas futuras profissões e
ainda realizam testes vocacionais, que são aplicados para orientar o aluno para o
mercado de trabalho. Há uma plataforma alimentada com as competências e
habilidades que devem ser desenvolvidas e que direcionam a aprendizagem dos
discentes e onde os professores e alunos acompanham seus desempenhos.
Na Dinamarca, a instituição a Escola Orestad Gymnasium, em Copenhaque,
no Distrito de Orestad, é uma escola pública com 1.100 alunos, divididos em 3 anos
do Ensino Médio, com um perfil voltado para a mídia, uma vez que estão rodeados
de empresas como a

Companhia de Televisão Dinamarquesa, a Rádio

Dinamarquesa, a Universidade de TI e companhias com perfil de mídia.

Ao

entrarem na escola, os alunos cursam 6 (seis) meses de ensino introdutório,
composto pelas mesmas disciplinas e, depois ,de acordo com as áreas do
conhecimento: Ciências Naturais, Humanas, Ciências Sociais e Artes, que estão
divididas em 10 linhas de estudo, os alunos fazem sua opção, com vistas aos cursos
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das universidades. Por exemplo, um aluno que escolhe realizar estudos em
globalização, é porque aspira ser advogado.
As aulas são dinamizadas de várias formas: com aulas tradicionais, quando
os alunos estão em atividades com os professores, que os orientam a respeito do
material que já está na plataforma; possuem estudo individualizado, com o uso de
seus laptpos, tablets ou celular, todos os materiais estão disponibilizados no Google
Education; acessam os materiais e em caso de dúvida recorrerem aos tutores;
realizam trabalhos em grupo e trabalham por projetos e estudo de caso em
situações

reais

com

a

colaboração

de

parceiros

externos.

Os

projetos

interdisciplinares são elaborados a partir de temas, e os conteúdos a serem
explorados estão aí implícitos.
A ideia é trabalhar profundamente determinados assuntos e não ficar na
superfície, uma vez que não se pesquisa e, muitas vezes, não há o entendimento de
como aqueles princípios enunciados podem ser utilizados no cotidiano. Um exemplo,
é quando os alunos da linha de jornalismo elaboram um trabalho de entrevista para
praticarem os conhecimentos nesta área. Realizavam um programa de auditório e os
demais colegas participavam como plateia. Eles fazem um network, visitam e
trabalham com empresas que

possam contribuir

no

desenvolvimento

de

competências e habilidades pessoais e profissionais.
Já na Finlândia, a experiência inovadora é da Ritaharju, em Oulu, inaugurada
em 2010, é uma escola pública de Ensino Infantil e Fundamental, tem como
diferencial o uso da tecnologia e a socialização. A escola é um centro comunitário,
que inclui biblioteca, creche e serviços para a juventude e estes funcionam em alta
sinergia. O projeto da escola foi criado e é desenvolvido em parceria com a Microsoft
no projeto de escolas inovadoras Partners in Learning.
Possui ambientes flexíveis e paredes móveis, que permitem serem divididas
em grupos grandes e pequenos para a realização das aulas, propiciando a
colaboração entre professores de diferentes disciplinas e turmas; os conteúdos
estão on-line, numa plataforma chamada WILMA, desenvolvida pela escola e
empresas. Eles trabalham em duplas ou em grupos, previamente determinados
pelos professores, pois são organizados por perfil; os alunos não se escolhem, pois
inclusive precisam aprender com colegas com os quais não se relacionam.
Participam dos mais diferentes projetos, com profissionais de mais de uma área,
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assim como professores de Ensino Fundamental, da Educação Infantil e Assistentes
de necessidades especiais.
Na Holanda, a Escola Steve Jobs é uma escola pública que atende crianças
de 4 a 12 anos, do Ensino Fundamental. Não existem aulas, estudam juntas em
dois diferentes grupos de cerca de 25 crianças, um para alunos de 4 a 7 anos; e
outro para alunos de 8 a 12, em espaços abertos para que os estudantes possam
aprender em seu ritmo e nos ambientes de sua preferência. Eles participam de
diferentes atividades educacionais como: jogar, socializar-se com os colegas,
receber tutoria de um professor, fazer esportes, praticar artes e estudar cultura.
Existem plataformas para apoiar a personalização da programação diária de
cada criança e o acompanhamento do seu percurso e desempenho, com a
participação do aluno, dos pais e do mentor. Ipads individuais estão disponíveis
para o uso de todos os alunos e professores na escola e fora dela. Usam as
ferramentas virtuais como o sCoolProjects e o sCoolSpace, a primeira ferramenta é
para estudar, jogar, compartilhar trabalhos, preparar apresentações e para se
comunicar, sob a supervisão de um mentor; e no segundo, tem-se acesso a outras
área da plaforma para navegação, em que o aluno pode encontrar-se

com os

colegas e com seus tutores a partir de qualquer lugar físico.
Na Índia, a Escola Riverside, localizada na cidade de Ahmedabad, sétima
maior área metropolitana indiana, é uma escola privada que oferta Ensino Infantil,
Fundamental e Ensino Médio e prioriza a construção do caráter e da formação
integral do aluno, essa atitude está ligada à própria história da Índia em como a
sociedade foi constituída por castas. A escola está muito compromissada a fim de
que todos possam ser tratados igualmente e para tanto priorizam o desenvolvimento
de projetos de caráter social, devido à pobreza, a falta de saneamento básico, as
condições higiênicas. Embora a Índia tenha desfrutado de um crescimento
econômico rápido a partir de 1991, ainda há muito pobreza, analfabetismo, violência
de gênero e desnutrição.
Utilizam a tecnologia para o desenvolvimento de projetos e também oferecem
cursos para os pais na área de informática para que acompanhem seus filhos. Os
alunos são educados para autonomia e solidariedade, que sejam capazes de
reivindicar seus direitos, mas não perdendo de vista o dever; sejam flexíveis e
respeitosos; vivam em harmonia consigo, com os outros e com o ambiente.
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Semelhantes em alguns aspectos com a Escola Riverside, tem-se, na
Argentina, Escola La Cecilia, em Santa Fé, Escola Privada, localizada na Zona
Rural, situada em um bosque; atende a classe média, possui bolsas de estudo para
um público carente. Os alunos, ao chegarem à escola, precisam ter um
compromisso de não consumo de cigarro, bebidas alcoólicas e drogas. Um dos seus
diferenciais acontece no início do dia escolar: os alunos, professores, diretores e
funcionários se reúnem numa sala para meditação e só depois há informes e como
serão as atividades escolares. A gestão da escola é compartilhada, realizam
assembleias para a tomada de decisão em função dos problemas que surgem, onde
todos podem se manifestarem a respeito dos assuntos da escola.
No tocante à metodologia, tomam por base os princípios da Escola Nova,
inspirados em John Dewey, dividem os alunos por níveis, sem agrupamentos por
séries e os discentes, consideram nível 1 - Ensino Primário abarca da Educação
Infantil até o 7º ano; e o ensino secundário até 18 anos. A escola tem como missão a
autonomia dos alunos. As salas de aulas são abertas e os alunos são direcionados
para oficinas de acordo com suas necessidades, que são de: artes plásticas,
música, autoconhecimento e de nutrição (comida vegetariana). Os professores
também trabalham por meio de projetos interdisciplinares com uso da tecnologia.
Em síntese, as escolas que buscam um novo fazer pedagógico, trabalham por
projetos ou estudo de caso; o ensino é personalizado, com atendimento
individualizado ao aluno; com professores no papel de tutores ou mediadores; com o
uso da tecnologia por meio de plataformas e com uso de tablets, ipaids, notebooks
ou computadores. São também utilizados os laboratórios tanto para as aulas, como
para que os alunos desenvolvam seus projetos pessoais.
As instituições de ensino perseguem, em suas missões, um cidadão global,
inovador, criativo, autônomo, capaz de efetuar suas escolhas com propriedade e que
possam empreender para o resto da vida; com uma proposta de ensino, sintonizada
com o mundo real; com o desenvolvimento de competências e habilidades que
modifiquem suas vidas pessoais e profissionais. Isto é, aprender fazendo.
Inovar é adaptar os processos às questões da sociedade contemporânea,
mudar a forma de tratar o conteúdo e a visão que se tem do aluno e, para isso, se
faz necessário um novo paradigma disruptivo, em que as coisas não estão prontas e
será necessário buscar a resposta; que os alunos sejam capazes de inventar o
futuro, estejam motivados e que sejam envolvidos pelas propostas desafiadoras
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elaboradas pela escola. Um lugar onde se quer estar pelas atividades propostas,
não somente no campo intelectual, mas porque é um lugar de oportunidades e de
desenvolvimento pleno do sujeito.
Assim, será necessário ter clareza das competências para o Século XXI que
passa pelos conhecimentos, habilidades e atitudes que são requisitados para a vida
contemporânea; a personalização com construção de estratégias educativas que
atendam aos interesses, ritmo e formas de aprender de cada aluno, cada vez mais
apontando para um modelo híbrido, a experimentação a partir de vivências práticas,
por meio da elaboração de projetos que falam do mundo real; os lócus de
aprendizagem que são os mais diferentes espaços, não mais restritos às salas de
aula e as parcerias com o envolvimento da comunidade (civil e empresarial) em
relação aos projetos desenvolvidos pela escola.
Moran (2015) traz algumas experiências do Ensino Superior e relata que na
década de sessenta, a Universidade McMaster, localizado em Hamilton, Ontário,
Canadá aplicou o método da solução de problemas, assim como existem outras
Universidades que em seus de cursos de Engenharia desenvolveram a Metodologia
de Projetos, e a aplicação de modelos híbridos, importantes para os que trabalham
com projetos para desenvolver o ensino.
Instituições como a UNISAL, em Lorena, Estado de São Paulo, Brasil,
desenvolve metodologias ativas como a aprendizagem por pares (Peer Instruction),
um método desenvolvido por Eric Mazur, um físico da Universidade de Harvard,
localizada em Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, cujo método constitui na
elaboração de perguntas e a interação com os colegas e o professor, o grande
estrategista deste trabalho.
Sua metodologia é assim descrita: 1º passo, o material é disponibilizado pelo
professor no AVA; 2º passo, breve exposição das questões conceituais que deverão
ser realizadas pelo professor, em classe; o 3º passo é relativo às perguntas que
serão direcionadas aos alunos; o 4º passo são as respostas dadas, individualmente,
pelos alunos que devem ser catalogadas pelo professor e podem ser dadas por
meio de fichas que os alunos levantam, que consta a letra correspondente a
alternativa escolhida pelo aluno, assim o professor saberá quantos alunos acertaram
as questões; ou pode ser utilizada uma ferramenta (pliker) para que os alunos votem
nas alternativas (A,B,C,D) por meio de ficha codificadas.
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Prosseguindo como 5º passo, propõe-se informar o resultado aos alunos. Os
alunos devem discutir o resultado apresentado e encaminharem novamente suas
respostas. Após a evolução ou não do nível das respostas dos alunos, o professor
fará um encaminhamento; e como 6 º passo tem-se a redefinição das questões
perante o resultado alcançado; 7º passo – os alunos vão conversar entre si, sobre o
resultado encontrado; 8º passo – replicação dos conceitos colocados; 9°passo –
comentários das respostas dadas pelos alunos e 10º passo - Caso se obtenha mais
de 70% de acertos, poderão ser propostas novas questões do mesmo assunto, ou
um novo assunto em relação ao conteúdo.
O trabalho não deve estar centrado somente no conteúdo, mas na
argumentação, na cooperação entre os colegas, na capacidade de ouvir o outro, de
ceder e de trabalhar em grupo. O professor deve ter controle do tempo e dos
encaminhamentos das repostas para que o trabalho seja bem sucedido.
Assim, utiliza outros métodos como Project Based Learning (PBL), que é a
aprendizagem por meio de projetos ou de problemas configurado pela valorização
do pensamento reflexivo. Quando aplica conhecimentos sobre problemas reais e a
aluno deve encontrar possíveis soluções para o caso colocado. Segundo Ribeiro
(2005, p. 32) PBL “é um método de instrução caracterizado pelo uso de problemas
da vida real para estimular o desenvolvimento de pensamento crítico e habilidades
de solução de problemas e a aprendizagem de conceitos”. O Método originou-se na
escola de medicina da Universidade McMaster (Canadá), em 1960, tendo inspiração
no estudo de caso da Escola de Direito da Universidade de Harvard (EUA) na
década de 1920 e no modelo desenvolvido pela Universidade Case Westerrn
Reserve (EUA) para o ensino de Medicina. E sua implementação foi motivada pela
insatisfação dos alunos pelos conhecimentos recebidos sem interação com a
prática.
Segundo Ribeiro (2005) A PBL sofreu adaptações e foi aplicado em outros
países de dentre eles o Brasil, embora utilizado, primeiramente, na área da
medicina, seus princípios têm sido utilizados em outras áreas do conhecimento,
como: enfermagem, administração, pedagogia, engenharia, inclusive a própria
Universidade de São Paulo (USP) utilizou seus princípios norteadores para pautar
sua metodologia de ensino. No tocante à concepção, Ribeiro (2005) aponta que a
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fundamentação para a PBL tem respaldo nos princípios de Dewey, Brunner, Ausubel
e Piaget.
Gordon (1998 apud Ribeiro, 2005. p. 45) divide a PBL em três categorias:
desafios acadêmicos, ligados aos conteúdos das disciplinas; cenários – os alunos
assumem papéis de acordo com sua profissão e desafios da vida real. O tutor cria
as condições para que os alunos possam desenvolver suas habilidades e os colegas
do grupo também avaliam cada colega e se auto avalia. O grupo nomeia um
coordenador e um secretário e a todos do grupo caberá a discussão, os alunos
pesquisarão e depois se reunirão para verificar os novos conhecimentos aprendidos
e apresentar a solução do problema levantado.
Outra metodologia utilizada é o Team-based Learning (TBL) a aprendizagem
por times. Segundo Vasiliou et al (2013), começou em torno de 1960, sendo utilizada
no ensino da saúde para desenvolvimento de aulas nos Cursos de Medicina e
conforme Bolella et al (2014) já no Curso de Administração, nos anos 1970, Larry
Michaelsen aplicou esta metodologia à suas turmas. A intenção era preparar os
alunos para sua vida profissional por meio de casos de análise clínica. O professor
inicia com a preparação do caso, que seja significativo para que o aluno possa
vivenciar as discussões teóricas na prática. É proposta uma avaliação individual e,
em seguida, em grupo, os alunos podem se colocar, caso não concordem com as
respostas e caberá ao professor os esclarecimentos sobre o assunto.
O professor compõe as equipes de trabalho de acordo com os perfis que
deseja, e estas são permanentes. Haverá avaliação por parte dos colegas com a
distribuição de pontos para os colegas, de acordo com a participação de cada um. O
professor deve elencar que competências e habilidades devem ser atingidas por
seus alunos e deve oferecer atividades que possibilitem o desenvolvimento das
mesmas.
Segundo Vasiliou et al (2013) a TBL também pode ser utilizada de forma
híbrida, em aulas com as mais diversas configurações como: em ambiente virtual
totalmente à distância, em combinados de aulas presenciais e on-line, quando parte
do estudo se faz em sala e foca-se as discussões por meio eletrônico e também a
aplicação de jogos, multimídias e mundo virtual (avatar e cenários).
Ao se aprofundar as metodologias, tem-se o Writing Across the Curriculum
(WAC) que é a escrita por meio das disciplinas, segundo Pinheiro e Oliveira (2015,
p.3) foi desenvolvido nos Estados Unidos, na década de 1970, “O movimento
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assume que a escrita é, simultaneamente, meio de comunicação, interação e meio
de aprendizagem”, e é a partir desta ideia que o método é desenvolvido.
Entende-se que os alunos podem desenvolver seus aprendizados por meio
da elaboração de seus textos, tendo como elemento desencadeador um projeto
com um tema central, o qual permita que os conteúdos sejam explorados e
fomentem a pesquisa, a leitura, a interpretação e a escrita, como promotora da
aprendizagem.
Essa escrita, não é qualquer escrita, é fruto das reflexões feitas ao longo do
estudo, e que, dependendo do propósito do trabalho, podem levar os alunos ao
desenvolvimento

de

diversas

competências

e

habilidades,

em

áreas

do

conhecimento, afinal a escrita é meio de comunicação, não importa a disciplina e
suas diferentes formas de elaboração, esta sempre concorre para a expressão com
os mais diferentes fins.
O Study Case ou estudo de caso é segundo Böcker (1987 apud Rosch 2007,
p. 214) classificado em: Método de Caso, utilizado no Curso de Direito Comercial da
Universidade de Harvard e o caso-demonstração para ilustrar as aulas expositivas.
Rosch (2007) visando dinamizar suas aulas, aplicava o caso-problema, que foi
amplamente utilizado nas Escolas de Administração norte-americanas e depois veio
a ser utilizada na Europa e Ásia.
Para aplicação do caso-problema elabora-se uma história, em que deve estar
embutido os conceitos que serão estudados pelos alunos e deve-se também atentar
que competências e habilidades a serem desenvolvidas. É necessário que o caso
proposto aos alunos precisa estar em sintonia com a realidade vivenciada pela
turma. A redação do estudo de caso pode ser feita pelos alunos ou professor, com
uma linguagem simples e sem elementos ou figuras de linguagem ou conter
ideologias, opiniões, sugestões ou críticas que possam levar a outras interpretações,
isto é, ser o mais objetivo possível na elaboração do relato.
A situação problema deve ser escrita de forma detalhada, com todos os
dados, depoimentos, assim como demostra-se atores da situação, o cenário, a
definição do local, data, antecedentes e contextos, devendo o professor levar as
fontes de pesquisa e as questões de discussão.

E uma forma de mobilizar os

conhecimentos adquiridos para resolver a situação proposta, que inclusive pode ter
outros encaminhamentos, dependendo das discussões do grupo.
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Encerrando as metodologias apresentadas aos professores, ainda se pode
utilizar

o TPS – Think, Pair, Share – Pensar, discutir, compartilhar. Segundo

Carvalho (2017) é um método ativo de aprendizagem desenvolvido por Lyman, em
1978, como forma de incentivar os alunos a trabalharem, em grupo, a
compartilharem as informações e se tornarem mais colaborativos.
O Método percorre os seguintes etapas: na primeira etapa, os alunos pensam
sobre a questão dada e em soluções de forma individual, depois, como segunda
etapa, dialogam em pares e chegam a uma conclusão, e, na

terceira etapa

discutem com um grupo maior sobre a melhor orientação sobre a atividade proposta,
o que propiciará o desenvolvimento da competência da escuta, da cooperação, da
autoestima e da troca da informação para favorecer a aprendizagem.
A UNISAL, por meio dessas metodologias, prioriza um aluno no centro do
processo ensino-aprendizagem e, para concretizar seus esforços, proporciona
atualizações para seus professores, assim como participa de uma rede de
universidades, dentro de um consórcio chamado STHEM (iniciais em inglês de
Ciências, Tecnologia, Humanidades, Engenharia e Matemática) que está ligado a
LASPAU (Academic and Programs for the Américas), organização filiada à
Universidade de Harvard, nos EUA, que está voltada para o estímulo ao
desenvolvimento acadêmico e à inovação no Ensino Superior.
Já, a Uniamérica, de

Foz de Iguaçu, Brasil, aboliu em seus cursos

de

Biomedicina e Farmácia, a divisão por séries e o currículo não é mais organizado
por disciplinas, mas por meio de projetos interdisciplinares e utilizam como uma de
suas metodologias a aula invertida. A avaliação é por projetos semestrais ligados a
um

problema real da comunidade ou região com temáticas que discutem as

questões que precisam de respostas urgentes. Assim, os alunos se veem inseridos
o quanto antes em contato com possíveis problemas que podem enfrentar, quando
estiverem atuando como profissionais.
É necessário se pensar em um novo desenho curricular, estruturado com
competências técnicas e comportamentais, em que os conteúdos gravidam em torno
dos projetos como combustíveis e são utilizados para dar sentido aos projetos
construídos. Os conteúdos estão disponíveis em uma plataforma, acessado por
dispositivos móveis. Eles são meio e não fim, visando tirar notas num teste ou
prova. A disciplina inglês é obrigatória, independente do curso que o aluno esteja
matriculado, uma vez que falar um outro idioma é diferencial para o mercado de
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trabalho, sem contar que abre outros campos de trabalho, não somente ligado à sua
profissão. A instituição oferece certificação em língua inglesa.
Todas essas instituições fazem uso da tecnologia da Informação e da
Comunicação (TIC) para implementar seus currículos, mas o que fica claro é que
possuem uma proposta educativa, pautada em sua missão e na crença que a
Educação é para transformar e inspirar pessoas. A tecnologia não é o que determina
o currículo, mas o currículo determina como a tecnologia será utilizada, visando a
um ensino personalizado, focado no protagonismo dos alunos, no desenvolvimento
de competências e habilidades, algumas impossíveis de acontecer com aulaspalestra, uma vez que as práticas, o fazer, a criação e a inovação são elementos
dinamizadores

para

fluir

o

raciocínio

lógico

e

impulsionadores

para

o

desenvolvimento de pessoas autônomas para o exercício da cidadania.
Sabe-se que não são só as novas tecnologias que mudam as escolas, mas,
com certeza, elas concorrem como uns dos fatores decisivos no auxílio dos
processos educativos. Segundo o site Porvir 20 (2017) foi publicada uma síntese de
duas estudiosas Kathleen McClaskey21 e Barbara Bray22 que falam sobre as 10
tendências de personalização do ensino para 2017. Essas tendências percorrem
todo um caminho que possibilitará a personalização do ensino e, para isso, se faz
necessário ater-se a determinadas questões e abrir mão de outras para a sua
concretização, como abaixo descrito.
As autoras vislumbram a educação como um processo contínuo, e que certos
princípios precisam estar presentes, mas revestidos de outros significados, ou seja,
trazer para o bojo dessas discussões certas palavras que trarão uma outra senha
para adentrar nesse universo, isto é, ressignificar para realizar um novo fazer.

20

O Site Porvir (2017) lidera uma iniciativa de comunicação e mobilização social que mapeia, produz, difunde e
compartilha referências sobre inovações educacionais para inspirar melhorias na qualidade da educação
brasileira e incentivar a mídia e a sociedade a compreender e demandar inovações educacionais.
21

Futurista, professora, tecnóloga de educação, palestrante principal, desenvolvedora profissional e consultor de
Design Universal para Aprendizagem (UDL), segundo o site Porvir (2017) com experiência na integração de
tecnologia na sala de aula e na criação de ambientes centrados no aluno.

22

Maker e designer de instrução. No site Porvir (2017) informa que a referida estudiosa auxilia organizações a
transformar ensino e aprendizagem por meio de pesquisa-ação, projetos baseados em desafio, designpensamento, ambiente centrado no aluno e redesenho da prática de ensino.
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Figura 4 - Dez Tendências de Personalização do Ensino em 2017
PERSONALIZAÇÃO

Fonte: BRAY, B.; MCCLASKEY, K. Personalize learning LLC. Disponível em< http://porvir.org/10tendencias-de-personalizacao-ensino-em-2017>. Acesso em: 21 abr. 2017.

A personalização do ensino também passa, segundo Bacich, Neto e Trevisan
(2015) pela relação professor-tecnologia, aluno-tecnologia e a relação professoraluno-tecnologia. Em cada projeto cabe escolher o que será mais adequado para o
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aluno, mas só que essa relação dependerá também do letramento digital do
professor para potencializar o que o aluno deverá desenvolver, dando oportunidade
que não só vença o que necessita, mas ir além, na promoção de oportunidades de
desenvolvimento de projetos pessoais, por meio dos recursos digitais, e ainda
situações em que o professor-aluno-tecnologia possam ter uma relação de
cumplicidade pela forma de atuação do professor, junto ao aluno, na busca da
construção do conhecimento.
Um projeto de personalização que realmente atenda os estudantes
requer que eles, junto com o professor, possam delinear seu
processo de aprendizagem, selecionando recursos que mais se
aproximam de sua melhor maneira de aprender. Aspectos como o
ritmo, o tempo, o lugar e o modo como aprendem são relevantes
quando se reflete sobre a personalização do ensino. (BACICH;
NETO; TREVISANI, 2015 p.51)

O grande desafio que se apresenta é a promoção da aprendizagem dos
alunos, pois, praticamente, desde o século XIX tem-se criticado um ensino
tradicional focado na decoreba e na capacidade de armazenar informações pelos
alunos. Bacich, Neto e Trevisan (2015) acreditam que se pode partir de três
aspectos para a personalização do ensino: (1) planejamento com flexibilidade, (2)
foco na pesquisa e (3) desenvolvimento de projetos para o estabelecimento das
conexões necessárias com os conteúdos a serem ensinados e uso das novas
tecnologias, como facilitadores da pesquisa, assim como a utilização de ferramentas
para se chegar ao resultado esperado.
Outros componentes são ingredientes para o alcance da aprendizagem: a
criação

de

atividades

desafiadoras

e

jogos

que

desenvolvam

diferentes

competências, que tragam recompensas e percorram desafios pessoais com os de
grupo, sendo colaborativos e instigantes.
O professor deve propor atividades diversificadas de acordo com o nível
cognitivo dos alunos. O trabalho de rotação por estações, é um bom exemplo de
como elaborar um programa que pode chegar até ao atendimento individual do
aluno. Assim, propor que as novas tecnologias façam parte do planejamento do
currículo é concorrer para a autonomia dos discentes e otimizar os espaços da
aprendizagem é compreender a potencialização que os recursos trazem para a
escola, é introduzir o ensino híbrido, logo, a medida que se apoderam do que estão
realizando, esses alunos ficarão mais independentes e as relações interpessoais
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serão intensificadas, e dependendo da atividade, pode-se construir um portfólio,
como registro avaliativo.
Para tanto, necessita-se de um professor com outras habilidades, que
promova a discussão, que busque investir em sua formação para saber lidar com as
ferramentas digitais, podendo utilizar plataformas adaptativas para auxiliar seus
alunos com mais dificuldades em determinados conteúdos, por meio de um blog, um
vídeo, uma rede social, plataforma institucionalizada, por meio de jogos: são muitas
as possibilidades de acesso na resolução das questões levantadas.
Em modelos mais desenvolvidos, os professores trabalham direto como
designers instrucionais na preparação do material e para aprimoramento do seu
trabalho poderão aplicar a metodologia “Design ThinKing”23 lançada pelo IDEO
(2012)24 que é uma estratégia utilizada, quando se busca soluções para diferentes
situações para o ensino-aprendizagem. Essa metodologia de trabalho percorre as
seguintes etapas: descoberta, interpretação, ideação, experimentação e finalmente a
evolução, sendo muito rica desde que se mobilize os atores envolvidos em todas as
etapas das discussões, aferindo os resultados para a devidas correções e
redimensionamentos as ações implementadas.
Em relação a estas etapas, Calvo (2016) as descreve com as seguintes
recomendações: atue e prototipe – reúna as ideias do seu desafio que pode ser um
objeto, um produto ou um projeto, se for um produto crie o protótipo; se for um
projeto, crie um storyboard que represente cada etapa do seu projeto, com os seus
atores, cenários e emoções; procure detalhar para que as questões importantes não
fiquem relegadas a um plano menor ou até despercebidas. A ideia é que quando se
chegar na execução, não sofra inúmeras mudanças, uma vez que as fases
anteriores são justamente de discussão para um bom planejamento e na hora da
execução esse processo ocorra sem traumas.

23

O Design Thinking é um processo do pensamento crítico e criativo, que de acordo com Viana at al (2012)
utiliza um tipo de raciocínio pouco convencional, o pensamento abdutivo. Nesse tipo de pensamento, busca-se
formular questionamentos por meio da apreensão dos fenômenos, ou seja, são formuladas perguntas a certa
do universo que permeia o problema, desta maneira desafia os padrões, fazendo e desfazendo conjecturas, e
transformando-as em oportunidades para a inovação.

24

Empresa americana de design e inovação em Palo Alto, na Califórnia. A IDEO é autora do livro Design
Thinking for Educators, lançado em 2012, conforme site Design Thinking para Educadores (2017).
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5 AS TRAJETÓRIAS METODOLÓGICAS PERCORRIDAS: DO MÉTODO
PESQUISA-FORMAÇÃO À ANÁLISE DE CONTEÚDO

Ai, palavras, aí, palavras,
que estranha potência a vossa!
Todo o sentido da vida principia
à vossa porta;
o mel do amor cristaliza
seu perfume em vossa rosa;
sóis o sonho e sois a audácia,
calúnia, fúria, derrota.
Cecília Meireles

5.1 O MÉTODO PESQUISA-FORMAÇÃO

5.1.1 Situando as questões do método: historicidade e terminologias

O mesmo impacto que ronda as diferentes formas do discurso e a busca por
outros caminhos para o entendimento do que nos é comunicado, também, se faz
presente nos métodos de pesquisa, com mudanças de paradigmas e de formas de
conceber as diferentes etapas de uma pesquisa na área das Ciências Sociais e
Humanas. Assim, buscam-se novos horizontes de interpretação do mundo por outras
vias, ainda não experimentadas, no sentido de trazer uma visão diferenciada das até
então propostas, como fruto de uma renovação dos modos de produção do saber
produzido. Primeiramente, cabe situar qual foi à rota percorrida para que se possa
esclarecer cada estratégia utilizada para a condução dos achados do campo.
Toma-se por base o que é apontado por Freitas e Ghedin (2015) em seus
estudos, num conjunto de 22 teses pesquisadas, no banco de teses da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que abordam a
investigação/pesquisa narrativa, fundamentada em autores como: Franco Ferrarotti,
Gaston Pineau, Pierre Dominicé, Marie-Christine Josso, e outros. É nesse foco que se
delimitou o corpus desta pesquisa.
Pineau (2006) sinaliza essa trajetória de uma nova discussão a respeito dos
métodos utilizados e assim relata os acontecimentos. Nos anos 1980, a publicação da
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obra franco-quebequense “Produire sa vie: autoformation et autobigraphie” (Pineau,
1983) marca a corrente das histórias da vida em formação. Obra que só teve o devido
destaque graças à criação de uma rede de História de Vida e Autoformação, por
ocasião do “I Simpósio Internacional de Pesquisa-Formação em Educação
Permanente” na Universidade de Montreal, com destaque para os seguintes
pioneiros: Pierre Dominicé e Marie-Christine Josso da Universidade de Genebra; Guy
de Villers, da Universidade Nova de Louvain; Bernadette Courtois e Guy Bonvalot da
Associação de Formação Profissional de Adultos (AFPA) da França; Gaston Pineau
da Universidade de Montreal; António Nóvoa e Matthias Finger da Universidade de
Lisboa que em 1988, que publicaram o livro

“O método (auto) biográfico e a

formação”.
Em 1984, a “Revista Francesa Education Permanente” lança um número duplo
(72-73) intitulado “Les histoires de vie entre La recherche et la Formation”. Foi o ponto
inicial para o colóquio sobre as Histórias de vida na Universidade de Tours, na
França. Em 1989, é publicada a obra “Histoires de vie”, coordenada por Pineau e
Jobert com a publicação dos principais elementos em dois tomos. No Tomo I:
“Utilisation pour da Formation” trata sobre histórias de vida nos setores profissionais
de formação de adultos, de educadores, de desenvolvimento de pesquisas sobre a
evolução dos saberes profissionais, de empresas e outros, com diferentes atores e
para os mais diferentes propósitos; já o Tomo II: “Approches multidisciplinaires”
analisa as práticas como socioformadoras, o surgimento de novos interlocutores para
tratar a formação profissional e existencial, ao abordar os problemas metodológicos
da pesquisa-formação, das socioinstitucionais do individualismo, da ética, da
temporalidade, da epistemologia e da linguagem.
Pineau (2006) relata que nos anos de 1990 surge a criação de associações de
caráter regional, nacional e internacional, como a Association Internationale des
Histoires de Vie em Formation (ASHVF). Esse trabalho coletivo e cooperativo
alimentou as pesquisas por 10 anos, com elaboração de regimento interno e uma
carta que definiu o objetivo da associação e as relações do formador, pesquisador,
assim como suas relações com um grande desafio a ser vencido, que era realizar a
passagem do paradigma clássico da ciência, isto é, de objeto de pesquisa para sujeito
da pesquisa. Nessa carta também é definida: a análise de práticas e grupos de
formação, a questão “do quem” das histórias de vida, de si, de um indivíduo, de um
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coletivo, de um grupo específico; a questão de qual vida? Sensível? Intergeracional?
Da infância? Dos anos finais da vida? E a questão de como debater métodos.
Ainda nos anos de 1990, têm-se as associações e redes nacionais, sendo os
suíços os pioneiros ao criarem, em 1992, a Assocition Romande des Histoires de Vie
em Formation (ARHIV). Depois, os quebequenses em 1994, com o Rescaux
Québécois pout les Histoires de Vie (RQPHV), realizaram um simpósio, seguido de
uma publicação. Na França, criou-se a Histoire de Vie Grand Ouest (HIVGO), Histoire
de Vie Sud Ouest (HIVISO), Association de Recherche et d’Etudes sur les Histoires
de Vie (AREHIVIE, Bretanha). Em 1996, é lançada uma coleção sobre “Histoire de
Vie et Formation”, que visava à publicação das produções, firmando uma nova
antropologia de formação para compreender a história de vida por meio das
narrativas. Até 2006, já existiam mais de 60 obras publicadas.
A partir de 2000, devido às contribuições da Internet, existirá outro movimento,
com o surgimento de três diferentes grupos distintos, definidos por seus conteúdos e
atuação. Em 1980, o primeiro grupo é dos iniciados compostos pelo núcleo daqueles
que dão origem ao movimento (Dominicié, Josso e Pineau), que se conectaram com
os grupos de outros países, possibilitando a tradução das obras.
O segundo grupo é dos contribuidores que, por meio da aplicação do método
histórias de vida em formação, contribuem para o desenvolvimento metodológico,
ético e epistemológico, assim como para o desenvolvimento quantitativo e qualitativo
de como pesquisar em Ciências Sociais e Humanas. Josso em seu livro “La formation
ai couer des récits de vie: expéricences et savoirs univerversitaires” compila 300
títulos de histórias de vida em formação e 400 para as Ciências Humanas. Obras em
francês, inglês, alemão, italiano, espanhol e português.
O terceiro grupo é dos inovadores/reformadores, só possível graças aos
esforços já empreendidos, ao longo das décadas passadas, pelas pesquisas
realizadas por meio de associações, publicação das produções em nível internacional
e uso da Internet que foram pilares decisivos para a construção da autonomia
necessária a fim de que outros pesquisadores pudessem trazer inovações e outros
resultados, seguindo caminhos distintos dos até então engendrados, e mais uma vez
proverem o desenvolvimento metodológico, ético e epistemológico das pesquisas das
histórias de vida.
As pesquisas desenvolvidas, desde 1980, primaram por novas técnicas e
abordagens metodológicas, viram-se várias terminologias utilizadas como: biografias,
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autobiografias e as histórias de vida, podendo também ser reagrupadas, conforme a
natureza do que se quer tratar em: entrada pessoal (confissões, diários íntimos,
cartas, correspondências, livros de pensamentos, livros de família); temporal:
genealogia, memórias, lembranças, diários de viagem, diários de viagem, anais,
crônicas e história; e a entrada pela vida, no século XVII, as biografias, nos séculos
XVIII e XIX as auto e hagiografias e na última metade do século XX, os relatos e as
histórias de vida.
Pineau (2006, p. 337) esclarece essas terminologias ao iniciar com uma
reflexão: “neste início de milênio, a vida que busca entrar na história não é mais
somente a dos notáveis, mas a de todos aqueles que, querendo tomar suas vidas na
mão, se lançam nesse exercício reservado até aqui à elite”. É a partir dessas
questões postas que a proliferação das palavras como biografização, biocognitivo,
bioético, biopolítico vieram povoar a linguagem, indicando que existem novos espaços
até então não visitados e consequentemente ignorados nas investigações científicas.
Pineau (2006) propõe clarificar as terminologias utilizadas nas diversas
pesquisas nas Ciências Sociais e Humanas: biografia – neste caso não se tem ação
do pesquisado, somente do pesquisador. Recorre-se a Ferrarotti (1999) por entender
que os métodos até então utilizados pela sociologia não respondiam aos
questionamentos da época, embora houvesse a utilização de questionários
rigidamente elaborados, guiados pela metodologia formal, ainda havia lacunas não
preenchidas. Por isso, se fazem necessários outros métodos que pudessem dar conta
das questões da sociedade.
Ferrarotti (1999) formula alguns princípios teóricos gerais para o método
biográfico, visando dar sustentação a suas investigações. O método implica: (1)
ultrapassar a lógica-formal do modelo em vigor, definido pela epistemologia científica
clássica; (2) Manter as características essenciais da biografia, que são a subjetividade
e a historicidade; (3) buscar fundamentos epistemológicos na razão dialética, uma vez
que “só a razão dialética permite a compreensão de um ato em sua totalidade, a
reconstrução do processo que faz de um comportamento específico, a síntese ativa
de sistema social [...]. Só a razão dialética nos dá acesso ao universal, [...]
começando pela individualidade” (FERRAROTTI, 1999, p.172); (4) interrogar sobre o
uso da biografia do grupo primário e não da biografia individual – tudo é novo, as
respostas não estão prontas, somente os estudos teóricos permitirão alargar essas
fronteiras, que será passar da biografia do grupo para a do indivíduo.
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Pineau (2006) mais uma vez esclarece como, historicamente, se deu a
apropriação destas questões relativas à biografia e autobiografia, enveredando para
entender os significados das palavras e a sua relação com a vida e com os métodos
praticados no Século XX. Para alguns autores, o método biográfico é visto como
ilusão, revolução, pesquisa de opinião; para outros como próprio do domínio das
ciências clínicas, mas ainda existem autores que veem o método como um gênero
literário, ou tomado como um sentido de senso comum; ou seja, ainda é bastante
diversificado o significado atribuído ao método biográfico que, inscrito num momento
de crise, paralelo a ele, surgirão as histórias de vida.
Segundo Pineau (2006) a ancoragem das histórias de vida origina com as obras
de Gusdorf, em 1990, que publica as “Escritas do Eu” (Linha de Vida 1, 1991) e a
“Auto-bio-grafia” (Linha de Vida 2, 1991). Ao relatar a vida, o indivíduo começa pelo
som (balbucia, chora, soletra, pronuncia) antes da aquisição da escrita, por isso antes
de chamar biografia, o discurso sobre a vida ou da vida deveria ser chamado de biologia (estudo sobre algo). O prefixo e o sufixo são separados para maior
entendimento do que se propõe bio e logos. O logos está situado num mundo mítico,
pertencente aos deuses, pode ser a palavra ou o verbo (bíblico), logos é um dom dos
deuses ou o próprio Deus e bio é um prefixo grego que significa vida e que vem fazer
a distinção da vida animal e da dos deuses, por indicar o modo de vida dos grupos e
dos indivíduos.
Até a invenção da imprensa, por volta de 1439, se a escrita assegurava a
passagem dos mythos aos logos, ela também possibilitou uma nova acomodação
entre bios e logos e novos “autos” se formaram, graças à reflexão do homem sobre
seus percursos e sobre si mesmo.
Um ser humano é, inicialmente, uma existência orgânica. A
consciência de si, constitutiva do Autos, intervém apenas após um
longo prazo, um atraso considerável, com relação à vinda ao mundo
do bios na sua nudez primeira. Quanto à escrita, ela é fruto de uma
aprendizagem tardia... a invenção da palavra articulada anuncia
passagem do reino animal para o domínio humano: a invenção da
escrita marca a passagem da pré-história à História (GUSDORF, 1991,
apud PINEAU, 2006, p. 48)

Essa passagem mostra que contar a auto-história só foi possível após a
chegada da escrita e Gusdorf propõe a inversão dos termos para Grafia-Bio-Auto,
levando em consideração que a grafia permite comunicar o que se quer, mas se for
levado em consideração o curso da vida, primeiramente, deveria ser bio, pois significa
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o nascimento (potencialidade), depois o auto (existencialidade) e por fim a grafia da
vida (a mediação, a lei). Somente no Século XIX é que a palavra Autobiografia passa
a ser a tripla revolução: política, literária e psicológica.
Pineau (2006) coloca que - devido à explosão da multimídia, com um mundo de
sons e imagens - novas configurações são trazidas para essa discussão e algumas
linhas divisórias são traçadas sobre esse tema, quando a própria vida se problematiza
em suas diferentes formas de comunicar e enriquecendo a pesquisa em termos
metodológicos, surge a biografia educativa.
No início do século XXI, Christine Delory-Momberger escreve: “Biographie et
éducation” (2003) e “Histoire de vie et recherche biographique em éducation” (2005).
Em educação e formação, Josso e Dominicé utilizam esse termo como biografia
educativa, por ser uma narrativa centrada na formação e nas aprendizagens do
autor/sujeito, levando essas questões para um contexto de suas vidas: pessoal,
profissional, social e intelectual; enquanto o pesquisador Jean-Yves Robin utiliza a
biografia profissional para formação de gestores e pessoas que estão nas empresas.
No tocante à autobiografia – em termos de pesquisa, não há a ação do
pesquisador, só do pesquisado, uma vez que não há interferência externa. Enquanto
no relato de vida, o pesquisado conta o vivido, de forma oral ou escrita, não havendo
uma reflexão sobre esse relato, apenas uma narração, sem maior aprofundamento
nessa imersão.
E ainda se têm as histórias de vida, que significam ressignificar as experiências
e situá-las num determinado tempo para avançar em direção a outros aprendizados.
Pineau (2006, p.342) assim, coloca:
O futuro das histórias de vida se inscreve assim nas oscilações de um
desafio bioético tenso entre o paradigma do comando e do controle e
aquele da autonomização. Ele é incerto e não resolvido. Porém
nessas lutas de poder pelo acesso aos saberes sobre a vida, seu
domínio representa um meio vital estratégico para construir sentido e
produzir sua vida.

Assim, concluindo, se pode dizer que no modelo biográfico, se separa o
profissional do sujeito; no autobiográfico, só há lugar para o sujeito e no modelo
interativo ou dialógico, há uma construção entre profissional e sujeito, eles são
inseparáveis e, consequentemente, o que será construído terá outro significado para
as pesquisas desenvolvidas.
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5.1.2 – O método, as técnicas e as etapas da História de Vida

O método utilizado nesta pesquisa é da Pesquisa-formação, fundamentado
em Domininicé (2006), Josso (2007) e Nóvoa (2013), que se apropriam da narrativa
centrada na formação e nas aprendizagens do pesquisado, cuja narrativa não pode
ser considerada como “autobiográfica”, uma vez que o pesquisador provoca a
narrativa. Esta não é espontânea. Essa narrativa é também chamada de biografia
educativa, uma vez que investiga as experiências educativas do participante,
incluindo o contexto da vida pessoal, profissional, social e intelectual, visando a uma
reflexão das contribuições oriundas desses contextos e percebendo que esses
contextos diferenciados contribuem para o seu processo de formação.
Em Dominicé (2006), a narrativa biográfica educativa foi utilizada em suas
pesquisas para entendimento das escolhas educativas dos adultos, e, em seus
relatos, traça o cenário das mudanças trazidas ao longo da vida das pessoas, como
sua formação escolar, a conquista do diploma, a carreira profissional e a
aposentadoria, dentro de uma escala linear, como se a vida fosse sempre uma
sequência de etapas, mas alerta que esse fenômeno foi quebrado pelas mudanças do
mundo contemporâneo, onde ter um diploma não quer dizer acesso a um posto de
trabalho. Vê-se a construção da história de vida, submetida a novas condições
biográficas, necessitando ser reescrita, numa nova vertente.
Dominicé (2006, p. 349) argumenta que:
os relatos de vida, tal qual são produzidos no procedimento da
biografia educativa, constituem, sob esse ponto de vista, um material
que permite aprofundar, no seio de uma população homogênea de
aprendizes adultos, a transformação das lógicas de construção
biográfica. Com efeito, esses relatos deveriam nos ajudar a identificar
as novas formas de elaboração de sentido que os jovens adultos dão
à história de vida adulta.

Ainda acrescenta que os adultos pensam suas vidas mais em termos de
realização pessoal, suas reflexões centram-se em relações próximas, evocando seus
familiares, professores, seus parceiros ou mentores que foram significativos em algum
momento, ao logo de suas vidas. O autor aponta que existe um enfraquecimento de
engajamentos ligados às causas ideológicas, políticas e religiosas, assim como vê a
necessidade de fazer da vida um laboratório de experiências, utilizando-se todas as
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possibilidades para que se possa realizar as melhores escolhas, pautadas nas
experiências vividas e pensadas.
Mais uma vez, Dominicé (2006, p. 356) esclarece:
A atividade biográfica consistiu ontem em elucidar como nos tomamos
o que somos ou como aprendemos o que sabemos. Importa, sem
dúvida, que no futuro o trabalho reflexivo sobre a história de nossa
vida se centre, sobretudo, sobre o que nos vai permitir aprender a
crescer, a ganhar em lucidez sobre a sorte de mundo.

Nessa mesma trajetória, as pesquisas de Josso (2007) também caminham
numa perspectiva de que todo projeto de vida cruza necessariamente com a questão
da existencialidade associada à questão da identidade das pessoas, uma vez que
essas questões não são díspares, estão na essência do ser humano. Assim, quando
se utiliza a história de vida, algumas questões estarão fundadas nas preocupações
existenciais do aprendente, num olhar pelo entorno, assim como a questão de
identidade que irá definir caminhos de escolha.
Josso (2007, p. 414) explica que:
O trabalho de pesquisa a partir da narração das histórias de vida ou,
melhor dizendo, de histórias centradas na formação, efetuado na
perspectiva de evidenciar e questionar as heranças, a continuidade e
a ruptura, os projetos de vida, os múltiplos recursos ligados à
aquisições de experiência, etc., esse trabalho de reflexão a partir da
narrativa da formação de si [...] permite estabelecer a medida das
mutações sociais e culturais nas vidas singulares e relacioná-las com
a evolução dos contextos de vida profissional e social.

As situações educativas são, a partir desse ponto de vista, um lugar e um
tempo em que os acontecimentos das diferentes esferas de vida, quando tratados
dentro das histórias de vida, vão impulsionar a capacidade de direcionamento das
escolhas e da mobilização de atitudes para transformar a realidade de cada ator que
participa do processo. A experiência de falar de si traz as vivências refletidas, abre a
possiblidade de sinalizar ações positivas, as quais poderão aprimorar ainda mais as
competências e tomada de posição no mundo.
Segundo Josso (2007), o trabalho biográfico, como primeira fase parte do
dispositivo-cenário, é a compreensão do processo de formação da alternância do
trabalho individual e do trabalho em grupo, isto é, a reflexão sobre o processo de
formação só é produtiva quando os participantes investem neles mesmos, nas
interações que o grupo oferece. Esse cenário é a “pesquisa-formação”, porque
atividade de pesquisa contribui para a formação dos participantes no plano das
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aprendizagens e ainda situa cada um sobre seus próprios questionamentos e
colocam para o grupo a sua demanda, a fim de formularem um projeto de
conhecimento.

Na segunda fase é a escuta dos narradores, organizados em

grupo, cada um expõe as suas narrações, isto é, apresenta suas experiências
formadoras e fundantes. Durante a apresentação, o grupo interroga o narrador para
que esclareça que tipos de conhecimentos de si, do meio ambiente humano e natural
ou do saber-fazer ele efetivamente traz para o grupo. Essa forma de abordagem no
grupo faz com que existam situações de identificação e diferenciação, alimenta o seu
percurso, assim como questiona e alimenta o percurso do outro.
Numa terceira fase, os participantes elaboram individualmente as
redações de suas histórias. Cada participante recebe o conjunto de histórias
narradas das quais tomará conhecimento antes da reflexão no grupo e perceberão as
divergências entre o escrito e oral, após as explicações de cada um sobre sua
narração. Dessa forma, poderão verificar seus valores, atitudes, formas de ensinar, a
forma de empreender, a forma de lidar com situações de conflitos, entre outras.
Josso (2007), em seu livro “Cheminer vers soi” (1991), agrupou em quatro
categorias as aprendizagens: (1) Aprendizagens existenciais – constituídas pelos
conhecimentos que de si, sentimentos e emoções; (2) Aprendizagens instrumentais
– são os procedimentos da vida prática, realizados no seu meio para resolver as
situações; (3) Aprendizagens relacionais – é o conjunto de estratégias de troca e de
comunicação, que se cria para relacionar consigo, com o outro e com o mundo; (4)
Aprendizagens reflexivas – é a construção do saber pensar sobre os fatos
ocorridos.
Josso (2007) traça o que resulta desse tipo de análise e de interpretação, é
uma conceituação que não pertence a nenhum tipo de ciências do humano e propõe
um novo olhar na construção do conhecimento, não engessado em protocolos
experimentais, mas na própria experiência como modalidade para a construção de
outros saberes. Uma dinâmica fundamental orienta esse percurso, nasce da
confrontação dos interesses individuais e do grupo, o que permite ora a discussão
entre os pares, visando à concordância com experienciais postas, ora o contraponto
por razões discordantes, o que provocará ajustes nesse grupo de participantes, no
sentido de engajamento deste grupo.
Três particularidades centrais são identificadas dentro das histórias de vida:
(1) Singularização/conformização – biografias relatam desde a ligação com as
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famílias à relação com saber, escolha da profissão, estilo de vida e formas

de

socialização; (2) Responsabilização/dependência – formas de relacionamentos com
os outros, nas atividades e nas situações. Como será sua atuação, deixar ser levado
ou tomar uma atitude perante as diversas situações; (3) Interioridade/exterioridade
– biografias voltadas para elementos que primam pelas emoções, desejos e outras
com elementos que falam mais das condições externas.
Nóvoa (2013) traz também para essa discussão as histórias de vida dos
professores, ao fazer uma abordagem (auto) biográfica para investigar as vidas
destes, assim como alerta para a enorme forma de abordagens as quais necessitam
de uma elaboração teórica, baseadas na reflexão das práticas. Também fala sobre
as inúmeras críticas que surgiram das correntes experimentais, em relação ao rigor
metodológico desprovido desse novo método, mas o movimento vingou, em
contraposição aos discursos de paradigmas hegemônicos.
Nóvoa (2013 p. 20) se posiciona, em relação ao novo método:
Neste sentido, é preciso assumir todas as perplexidades, as
abordagens (auto) biográficas, não incentivando uma atitude defensiva
que as fecharia no interior de fronteiras disciplinares. De fato, a
qualidade heurística destas abordagens, bem como as perspectivas
de mudança de que são portadoras, residem em grande medida na
possibilidade de conjugar diversos olhares disciplinares, de construir
uma compreensão multifacetada e de produzir um conhecimento que
se situa na encruzilhada de vários saberes.

Devido à dificuldade de categorização dos estudos em relação à História de
Vida dos Professores, e também porque os caminhos ainda não estavam postos,
Nóvoa (2013) propõe uma matriz para melhor entendimento, reunindo de acordo com
as propostas das pesquisas, em dimensões e objetivos, definindo-as em: dimensão
da pessoa do professor, dimensão de suas práticas e dimensão da profissão; no
tocante aos objetivos das pesquisas, em: essencialmente teóricos, relacionados com
a

investigação;

essencialmente

práticos,

relacionados

com

a

formação

e

essencialmente emancipatórios, relacionados com a investigação-formação, sendo
que cada dimensão pode ser combinada com cada objetivo, possibilitando no total
nove ( 9) maneiras diferentes de investigação.
Nóvoa anunciou, desde 1992, ao falar sobre a formação dos professores, que
essa formação deveria estimular uma reflexão crítica e que conduzisse o professor a
sua auto-formação, o que implicaria num investimento pessoal e numa construção de
identidade pessoal e profissional. Nóvoa, (1992, s/p).
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O professor é a pessoa. E uma parte importante da pessoa é o
professor (Nias,1991). Urge por isso (re)encontrar espaços de
interação entre as dimensões pessoais e profissionais, permitindo aos
professores apropriar-se dos seus processos de formação e dar-lhes
um sentido no quadro das suas histórias de vida. A formação não se
constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de
técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica
sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade
pessoal. Por isso é tão importante investir na pessoa e dar um estatuto
ao saber da experiência.

Investir no professor é respeitar os saberes que o professor possui, uma vez
construídos a partir de suas práticas, vindos de situações desafiadoras, exigindo a
tomada de decisões únicas, que não estão previamente escritas, mas que vão
requerer negociação, bom senso, maturidade, inspiração, criatividade, coragem e
competência adquirida ao longo da carreira. Quesitos só possíveis por meio de uma
práxis reflexiva e dinamizada por uma investigação-formação.

5.2 A ANÁLISE DE CONTEÚDO FUNDAMENTADA EM BARDIN

5.2.1 O caminho histórico do método análise de conteúdo e seus principais
conceitos

Bardin (2011) é professora assistente de Psicologia, na Universidade de ParisV, e traz novas perspectivas para a metodologia da pesquisa quando aplica técnicas
de análise de conteúdo às investigações de caráter psicossociológicos em estudos de
comunicação de massa, uma vez que os métodos de análise, até então, utilizados
nas pesquisas, priorizavam os aspectos quantitativos. A pesquisadora traz para essa
discussão “as inferências”, isto é, a partir de dados levantados por meio do objeto de
estudo, que leituras podem ser feitas do que não está escrito ou do que está nas
entrelinhas.
Nesse fio condutor, tanto Josso como Bardin percebem que as pesquisas
requeriam novos caminhos, por isso, as autoras, embora façam discussões
diferenciadas, pode-se apontar pontos de convergência entre elas, como a
insatisfação aos métodos até então praticados em pesquisa e a busca de novos
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caminhos que possam

responder de maneira mais satisfatória a urgência da forma

de pesquisar e levassem a resultados mais elucidativos dos fenômenos pesquisados.
Assim, Bardin será introduzida na discussão para clarear questões da prática
docente.
Para um maior entendimento, neste momento se faz necessária uma linha
histórica. Segundo Bardin (2011), a análise de conteúdo surge nos Estados Unidos
da América, no princípio do século XX, na Escola de Jornalismo de Columbia,
medindo-se o grau de impacto de um determinado evento. Essas questões só vão
ser mais evidenciadas a partir da Primeira Guerra e, de forma mais contundente, a
partir da Segunda Guerra Mundial, momento em que os conteúdos das propagandas
passaram a ser analisadas pelo estudioso Harold Lasswell, que, em 1927, edita o livro
“Propaganda Technique in the World War”.
Lasswell elaborou teorias sobre o poder que as Mídias exercem sobre as
massas, que dependendo do apelo emocional, no uso das imagens e das palavras,
para persuadir a opinião pública, se obterá um determinado resultado. E é partir
desses estudos que a “análise de conteúdo” é desenvolvida e afirma que toda
mensagem produz sentimentos diferentes no receptor. O autor aponta que, após a
Segunda Guerra Mundial, houve uma preocupação com a análise de conteúdo de
jornais e periódicos, para identificar as propagandas consideradas subversivas.
No final dos anos 1940-1950, Bernard Berelson, auxiliado por Paul Lazarsfeld,
estudioso da metodologia da pesquisa social, trouxe regras para a análise de
conteúdo, principalmente para entendimento da política. Segundo Berelson (1952,
apud Bardin, 2011, p. 24), “a análise de conteúdo é uma técnica de pesquisa para a
descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação".
Ao se analisar tal definição, percebe-se a exigência do rigor, empregado na
sistematização dos conteúdos da pesquisa, ao considerar a relevância de categorias
e seus desdobramentos e, no tocante aos aspectos quantitativos, infere-se
informações de forma objetiva e a leitura da frequência de determinados eventos do
conteúdo.
No entanto, essa maneira rígida do tratamento do conteúdo começa a ser
questionada, e novas considerações metodológicas e epistemológicas passam a ser
feitas. Assim, migra-se de um modelo instrumental para o representacional e do
modelo quantitativo para a qualitativo. Nesse caminho do aperfeiçoamento técnico, a
objetividade torna-se menos objetiva, não se recorrendo apenas a um caminho
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descritivo, mas trabalha-se por inferência, tendo por base os indicadores de
frequência e poderia, dessa forma, chegar-se às causas ou até às características das
mensagens. No início dos anos 1970, existiram 3 fenômenos, que mudaram a análise
de conteúdo: (1) o computador; (2) estudos sobre comunicação não verbal e (3)
estudos sobre a imprecisão dos trabalhos linguísticos.
Sob o título “General Inquirer”, foram compilados os resultados das
análises de conteúdos de softwares de autoria de P.J. Stone, 1966, que apura a
contagem de frequência, possibilitando a ponderação sobre o registro, com o intuito
de ultrapassar a dicotomia de análise quantitativo/qualitativa, além de viabilizar a
elaboração de quadros, de referenciar unidades de texto em categorias ou
subcategorias, e ainda facilitar o uso de testes estatísticos, e surge um conjunto de
softwares que traz para a análise e conteúdo uma exatidão técnica, mas que não
cobre todas as discussões sobre este tema.
Assim, na tentativa de construir um caminho metodológico diferenciado, numa
compreensão para além dos significados, que quer a superação da incerteza e da
necessidade de ir além das aparências, sendo aplicada a todas as formas de
comunicação com uma dupla função, uma “heurística” – uma análise de conteúdo
que enriquece a tentativa exploratória, aumentando a argumentação

e a outra

chamada de ”administração da prova” – que são as afirmações provisórias, que
servem de guias para análise sistematizada. É do que análise de conteúdo se vale.
Nesses dois tipos de análise, pode haver uma interação como complemento ao
que se investiga. No tocante aos procedimentos, pode ocorrer a análise às cegas,
pelo método tentativa e erro, ao elaborar inventários e classificações na condução de
técnicas adequadas a verificação posta. Isso ocorre quando ainda não houver uma
sistematização prévia, passando por diversas leituras para que se possam aperfeiçoar
as técnicas (lista de categorias, quadros, modelos, entre outros).
Bardin (2011, p. 36) traz algumas considerações a respeito da análise de
conteúdo, e assim, se posiciona:
A análise de conteúdo (seria melhor falar de análises de conteúdo) é
um método muito empírico, dependente do tipo e “fala” a que se
dedica e do tipo de interpretação que se pretende como objetivo. Não
existe coisa pronta em análise de conteúdo, mas somente algumas
regras de base, por vezes dificilmente transponíveis. A técnica de
análise de conteúdo adequada ao domínio e ao objetivo pretendidos
tem de ser reinventada a cada momento, exceto para usos simples e
generalizados, como é o caso do escrutínio próximo da decodificação
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e de respostas a perguntas abertas de questionários cujo conteúdo é
avaliado rapidamente por temas.

Dessa forma, começa a ser delineado o campo da análise de conteúdo como
um conjunto de técnicas das comunicações e não se trata de um instrumento, mas de
todos os sinais, que possam ser indicativos de mensagens como: a respiração das
pessoas em uma entrevista, os discursos dos políticos, a moral descrita em uma
determinada época, o estilo das pessoas pelo seu vestuário e modo de viver, os
manuais escolares, os grafites nos espaços públicos, o estilo de um autor por meio de
sua narrativa. Todos esses exemplos são pistas para análise, isto é, qualquer
significado pode ser apreendido pelas técnicas da análise de conteúdo.
Ao aprofundar o uso da técnica, a comunicação pode ser agrupada, segundo
dois critérios: a quantidade de pessoas implicadas na comunicação e a natureza do
código e do suporte da mensagem. No tocante ao código, pode ser linguístico: oral ou
escrito; icônico: sinais, grafismo, imagens fotografias, filmes e outros códigos
semióticos como: a música, os cheiros, os objetos do cotidiano, os comportamentos
por meio de rituais ou diversos tipos de regras, espaço, tempo, sinais patológicos,
gestos e como essas comunicações podem arrolar as pessoas em forma de
monólogo, num diálogo, pode ser num grupo restrito e pode ser em uma comunicação
de massa.
A descrição analítica é o tratamento da informação contida nas mensagens, que
poderá seguir os seguintes passos: análise dos significados (análise temática), a
análise dos significantes (análise lexical e dos procedimentos). O tratamento
descritivo constitui a primeira fase do procedimento, mas não é exclusivo desse tipo
de análise e ainda são necessárias a sistematização e a objetividade para o
alinhamento dos dados levantados.
Tomando por base um texto, pode-se fazer uma análise categorial, por meio de
uma classificação e recenseamento, conforme a presença ou não de uma
determinada palavra ou elemento, como primeiro passo, considera-se o princípio da
racionalidade, com a utilização de percentuais. É o chamado método das categorias,
que permite classificar as mensagens em rubricas, que permitirão inferir a partir
desses dados, hipóteses até mesmo com o estabelecimento de uma estrutura-tipo
(perfil), frente às variáveis levantadas, podendo referenciar regras de associações
(certos objetos, devido as escolhas traçadas, ficam sempre juntos), ou de

114

equivalência (encontra-se tal objeto, ou o seu substituto) ou ainda de exclusão (um
objeto é com frequência substituído por outro). Essas análises podem dizer muito
sobre o assunto da pesquisa realizada.
Quando numa pesquisa se fazem inferências, os saberes identificados –
também chamados de condições de produção - podem ser de diferentes naturezas:
psicológica, sociológica, histórica, econômica, culturais dentre outras. Os dados que
se depreendem dos textos, quando da realização das análises, nesse contexto não
são consideradas as inferências da recepção da mensagem. Segundo Bardin (2007,
p. 45)
Se a descrição (enumeração das características do texto, resumida
após tratamento) é a primeira etapa necessária e se a interpretação (a
significação concedida a estas características) é a última fase, a
inferência é o procedimento intermediário, que vem permitir a
passagem, explicita e controlada, de uma à outra.

As inferências são importantes para o direcionamento dos resultados, pois
conduzem ao pensamento lógico e justificado e cercado por indicadores - pertinentes
ao contexto estudado - que irão direcionar as deduções, compondo um quadro final
das questões postas a resolver. O pesquisador pode utilizar várias operações, a fim
de validar seus resultados, objetivando uma interpretação final mais apurada e de
maior confiabilidade, isto é, a análise de conteúdo compreende conhecer o que está
por detrás das palavras escritas ou ditas oralmente, considerando os diferentes
ambientes físicos e mentais e seus desdobramentos.

5.2.2 Etapas para realização da análise de conteúdo

São requeridas as seguintes etapas a serem percorridas em uma análise de
conteúdo: (1) a pré-análise; (2) a exploração do material e o (3) o tratamento dos
resultados, a inferência e a interpretação. A pré-análise tem por objetivo sistematizar
as ideias iniciais, que poderão ser o não como uso do computador, e estabelece uma
linha de ação que passa pela escolha dos documentos, a formulação das hipóteses e
dos objetivos e a elaboração de indicadores que vão subsidiar a interpretação final.
A primeira etapa é a pré-análise que visa organizar a entrada do pesquisador
no campo, embora seja composta por atividades abertas tais como: a leitura flutuante
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– que é uma leitura dos documentos, com a intenção de analisá-los e formular
impressões e aos poucos essa leitura torna-se mais precisa e significativa, donde
emergem as possíveis técnicas a serem aplicadas.
Outra atividade é a escolha do documento: constituída do corpus ou o
conjunto de documentos submetidos aos procedimentos de análise, que implica
regra de exaustividade, em que todos os elementos necessários devem estar
presentes; regra de representatividade, isto é, a amostra deve ser representativa do
universo, estando presentes características da população; regra da homogeneidade,
deve obedecer a critérios; regras de pertinência, quando as fontes de informação
correspondem aos objetivos da análise, em questão.
Mais uma atividade aberta é a formulação das hipóteses e dos objetivos,
passando por indagações como: “será verdade que, tal como é sugerido pela análise
a priori do problema e pelo conhecimento que dele possuo, ou como as minhas
primeiras leituras me levam a pensar, que...?” (BARDIN, 2011, p. 28). As hipóteses
nem sempre são estabelecidas na pré-análise, não sendo obrigatórias. As análises
ocorrem “às cegas”, ao privilegiar os procedimentos exploratórios, ao partir das
propriedades do texto, em oposição a autores que partem de procedimentos
fechados, que se caracterizam por técnicas de classificação.
Os procedimentos de exploração permitem, a partir do texto, inferir, a
construção de hipóteses que, a priori, em outros tipos de análise, não seria possível.
Após essa etapa, poderão ser construídos os índices, que são as temáticas, por
exemplo, durante uma entrevista, estes índices são a frequência com que estas
temáticas se repetem neste corpus de análise.
A segunda etapa é a exploração do material, que consiste na análise
formalizada dos documentos em questão, quando os procedimentos serão aplicados,
manualmente ou por computador. Esta fase é longa e minuciosa, consiste em
operações de codificação e decomposição em função das regras formuladas e
envolve clareza do pesquisador e dos caminhos metodológicos escolhidos para que
possa sintetizar os materiais de tal forma que conduzam aos resultados, dentro de
cenário posto.
A terceira e última etapa é o tratamento dos resultados obtidos e a
interpretação, que devem tratados para serem significativos e que podem ser
apresentados das mais diversas maneiras por meio de quadros, diagramas, figuras
que, por meio leituras interpretativas, possam conduzir a achados inesperados.
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Entretanto, a confrontação com diversos materiais pode contribuir tanto para novas
conquistas teóricas como práticas, graças também à aplicação de outras técnicas.
Vencidas essas etapas acima descritas, o material terá que ser tratado, isto é,
codificado “o processo pelo qual os dados brutos são transformados sistematicamente
e agregados em unidades as quais permitem uma descrição exata das características
pertinentes do conteúdo”. (BARDIN, 2011, p.133). A etapa da codificação pode ser
organizada de três formas: o recorte – escolha da unidade; a enumeração: escolha
das regras de contagem e a classificação e a agregação: escolhas das categorias.

5.2.3 Organização para operacionalização da análise de conteúdo

A unidade de registro e de contexto é aquela que considera a significação da
unidade básica e visa à categorização e à contagem frequencial, podendo-se fazer
um recorte em nível semântico ou linguístico como o tema, palavra ou frase. O tema
é a unidade de significação que emerge do texto, que pode revelar “os núcleos de
sentido” e que serve para analisar as motivações, as atitudes, os valores, as crenças
entre outros.
Caso se tome como unidade de registro a palavra, esta pode ser identificada
como palavras-chave ou palavras-tema e ainda pode ser feita análise de uma
categoria de palavras: substantivos, adjetivos, verbos, advérbios. O registro também
pode ser feito em torno de um objeto (tema-eixo), de personagens, de
acontecimentos (caso de relatos e de narrações) e de documentos ou unidade de
gênero (um filme, um artigo, um livro, as respostas de uma entrevista).
A unidade de contexto é utilizada como unidade de compreensão para
codificar a unidade de registro, que corresponde à parte da mensagem que pode ser
traduzida como: “a palavra está para a frase, assim como o tema está para o
parágrafo”. A referência do contexto é muito importante para análise avaliativa e de
contingência, sendo que, no tocante à intensidade e à extensão da unidade
dependem há uma dependência da dimensão da unidade do contexto escolhida, pois
ambas vão determinar uma análise com mais agudeza. Assim, deve-se buscar o meio
termo, nem unidades longas e nem tão pequenas, para que se possa operar com
instrumentos adequados.
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No tocante às regras de enumeração, que é a forma que se conta, o que se
pode inferir é que a presença ou ausência de determinados elementos, pode vir a
constituir características importantes, tanto quando repetem com frequência ou
quando estão ausentes para escamotear uma realidade. Uma medida frequencial é
aquela que possui o mesmo peso, dentro da interpretação da realidade desejada.
Pressupõe-se que todos os itens possuem o mesmo valor. Já na frequência
ponderada, quando determinados elementos são mais importantes, estes elementos
serão multiplicados por um valor arbitrado para aumentar o seu valor, perante os
demais elementos.
A intensidade pode ser codificada de acordo com força semântica de um
verbo, advérbios ou adjetivos, o que conduzirá a uma direção ou a polos
direcionais, que podem ser de natureza qualitativa ou quantitativa. A ordem de
aparição de unidades de registro pode ser significativa, mas se faz necessário avaliar
o contexto para saber o que é mais relevante: se a ordem que os registros aparecem,
considerando sua frequência, ou se as inferências possíveis de serem realizadas ou,
até mesmo, se a combinação de ambas para avançar na avaliação do conteúdo.
Avançando na realização da análise de conteúdo, tem-se a coocorrência que
é a presença simultânea de duas ou mais unidades de registro numa unidade de
contexto, trabalhando-se por meio de distribuição dos elementos no texto, ou por
meio de associação (o elemento a aparece com o elemento b), equivalência (o
elemento a ou o elemento d aparecem num contexto idêntico) e oposição (o elemento
a nunca aparece com o elemento c). Independente das regras a seguir de
numeração, se faz necessário levar em consideração a relação entre presença,
frequência, intensidade, distribuição e associação da manifestação da linguagem; e
a frequência, a intensidade, a distribuição e a associação de elementos não
linguísticos, também nos contextos em uma análise de conteúdo.
Em relação à Análise Quantitativa e a Análise Qualitativa, enquanto uma se
fundamenta na frequência que um determinado registro ocorre, a outra permite
inferências sobre a presença ou ausência desse referido registro. Assim, as
abordagens quantitativa e a qualitativa não têm o mesmo alvo. Enquanto a primeira
trabalha com dados descritivos a outra trabalha com procedimentos mais maleáveis e
sugere possíveis relações entre um índice de mensagem das diferentes mensagens
do emissor.
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A Análise de conteúdo é válida para a elaboração de deduções sobre um
determinado fato pode estabelecer categorias; levantar problemas sobre índices em
particular, sem tratar com exaustão todo o conteúdo; pontuar e levar em consideração
o contexto como: quem fala, sobre o que fala, para quem fala; ainda aglutina os
antecedentes a esse fato para juntar ao discurso pronunciado. Devido às influências
que o analista pode sofrer, é bom reler o material diversas vezes e desconfiar das
evidências, podendo também recorrer a testes quantitativos para que possa
acomodar seus dados. A característica singular da análise de conteúdo é a inferência
realizada sobre a palavra, ou tema ou personagem e outros.
A categorização do registro das mensagens é outra etapa a ser percorrida.
Visa classificar os elementos com critérios previamente escolhidos, essas categorias
são nomeadas em função das características específicas dos elementos, podendo ser
distribuídos em classes como semântica, sintática, léxica e expressiva. A
categorização passa por dois processos: o inventário e classificação – uma
representação bruta dos dados, que deve primar pela não inclusão de um elemento
na mesma classificação e dentro desta classificação deve-se buscar pela
homogeneidade da amostra, por sua pertinência e objetividade, definindo claramente
o que se deseja para se obter bons resultados com inferências.
A inferência pode ser realizada a partir da mensagem que constitui o ponto de
partida, tomando a análise dos significantes e dos significados; pode-se também
tomar a análise do suporte da mensagem que pode modificar os hábitos das pessoas
como, por exemplo, a introdução de um telefone ou televisão num lugar, onde não
existem esses tipos de aparelho de comunicação; do emissor da mensagem, na
percepção expressiva da comunicação e do receptor da mensagem, cuja finalidade é
a mobilização de quem a recebeu, podendo se desdobrar em muitas ações a partir da
assimilação do que foi informado. As inferências podem ser específicas ou gerais,
dependerão da análise de conteúdo a ser realizada.
Os antecedentes da comunicação deverão ser analisados, isto é, tudo que
envolve aquela mensagem que foi recebida: o ambiente no entorno da mensagem,
quem é a pessoa que comunica a mensagem, o estado psicológico, os aspectos
ideológicos, os valores morais, religiosos e éticos e outros. Todas as circunstâncias
são importantes, pois podem ser indicativos para dar legitimidade as unidades de
registros.
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O computador é um aliado na análise de conteúdo, se preparado para fornecer
as resposta pretendidas como por exemplo: se a unidade da análise é a palavra e o
indicador é quantas vezes essa palavra aparece no texto; quando tem-se um grande
número de variáveis a tratar simultaneamente; quando se deseja fazer um análise de
coocorrência; a preparação dos dados para diversos filtros, possibilitando maior
flexibilidade; quando se quer realizar operações estatísticas. Como vantagens do uso
do computador, pode-se apresentar: a rapidez na evolutiva dos dados; maior rigor na
organização dos registros, evitando ambiguidade e havendo mais tempo para a
reflexão e criatividade do analista ou pesquisador, sem ficar horas com tarefas que
podem ser executadas pelo computador.
Existem, no mercado, programas que permitem elaborar lista alfabética de
todas as palavras presentes no texto, calcular frequência, pode ser programado para
que não leve em consideração os sufixos, reduzindo as palavras às suas raízes. No
tocante aos aspectos lexicais, como os artigos e preposições, que não sejam
considerados, e ainda rejeitar palavras de frequência muito baixa e ainda localizar
coocorrências entre palavras (localizar duas ou mais unidades de registro na mesma
unidade de contingência), e, quando programado, pode indexar palavras pela
similaridade semântica.
Na análise de questões abertas, pode-se fazer um tratamento com base na
pergunta formulada, na frequência da palavra no texto; o programa faz uma tabela
das palavras mais frequentes em função dos grupos e descrevem-se as associações
por uma análise de correspondência e o método é completado por uma seleção de
frases modais, que conterá mais palavras características de cada grupo.
As análises lexicométricas, cujo objetivo é fazer uma apresentação da
presença ou não de determinadas palavras em um discurso, podendo “determinar os
pontos de ênfase ou de ausência relativa, distinguir o caráter específico ou banal da
sua distribuição, perceber a cadência das suas ocorrências, inventariar e reunir as
suas vizinhanças tanto próximas como distantes.” (BARDIN, 2011, p. 186).
Nessa evolução de programas, segundo Bardin (2011) para facilitar a análises
de conteúdo, foi criado o programa DEREC por Plante, no Canadá, em 1970. Escrito
em linguagem de programação LISP (linguagem de programação utilizada em
Inteligência Artificial), caracterizava-se por suas entradas e saídas serem em forma de
árvore. Esse método produz novos conhecimentos e cruza a análise de discurso com
a análise de conteúdo, apresentando quatro funções na realização de tais tarefas:
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descritiva, exploratória, de análise e de controle, sendo a função descritiva a mais
importante, pois as demais dependem de como esta função foi programada.

5.2.4 As diferentes técnicas utilizadas na análise de conteúdo

Finalizando, a análise de conteúdo, segundo Bardin (2011), pode ser realizada
por meio das seguintes técnicas: a análise categorial, a análise de avaliação, a
análise da enunciação, a análise proposicional do discurso, a análise de expressão e
a análise das relações, cujas análises serão comentadas a seguir para apropriação de
como efetuá-las, dependendo da sua aplicação, conforme intenção do analista ou do
pesquisador, em relação ao seu objeto de estudo.
A Análise Categorial é aquela que desdobra o texto em unidade, agrupando-o
por categorias como, por exemplo, por temas ou análise temática, com base no texto.
É possível elaborar subcategorias para desvelar a intenção do autor/emissor. Já a
Análise de Avaliação objetiva medir as atitudes do locutor quanto ao seu discurso,
esta análise fundamenta-se na Psicologia Social sobre a noção de atitude, entendida
como uma pré-disposição do indivíduo para reagir, manifestando sua opinião ou ação
frente à uma determinada situação. Ter uma atitude é um indicativo, às vezes
inconsciente, e encontrar essa origem é o que pretende Análise de Asserção
Avaliativa de Osgood (1959 apud Bardin, 2011).
Dentro da Psicologia Social, as atitudes são caracterizadas pela tomada de
direção favorável, desfavorável ou neutra em relação a um fato, entrevista ou
situação; em relação à intensidade provocada pelas circunstâncias, as atitudes
podem ser frias ou apaixonadas. Este tipo de análise assemelha-se à Analise
Categorial, uma vez que também passa pela decomposição do texto, mas não como
um todo, são escolhidos somente os enunciados que contenham o objeto do estudo
em pauta, isto é, elementos avaliativos tais como: coisas, pessoas, ideias, fatos entre
outros; os termos avaliativos com significados comuns, que qualificam a atitude a
partir do locutor, expressas por substantivos, adjetivos, os advérbios e os verbos.
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Para a realização da Análise da Avaliação, sua primeira etapa passa pela
identificação e extração dos objetos de atitude; na segunda etapa, pelo isolamento
dos enunciados e na terceira etapa, pela codificação, o qual imprime direção a cada
conector verbal e qualificador (é o que se fala do sujeito que pode ser expresso por
meio de um adjetivo, verbo ou advérbio). A Análise da Anunciação apoia-se numa
concepção de comunicação como processo, não levando somente em conta os
elementos que compõem uma frase, mas o todo que compõe um discurso.
O discurso não é um produto estático, mas um processo em elaboração,
principalmente, percebido nas entrevistas abertas, em que a sujeito elabora a
resposta, envolvido com todas as circunstâncias que se fizerem presentes, as
condições da produção da palavra e o desvio pela enunciação que está atrelada à
análise sintática e paralinguística (o tom da voz, o ritmo da fala, as pausas utilizadas
na emissão das palavras, o volume da voz, a ênfase ao falar, riso, tom irônico entre
outros), na lógica formal do discurso (a cadência do discurso) e na análise dos
elementos formais atípicos (formalizados pelas omissões, os silêncios).
Na Análise da Enunciação se faz necessária a organização do material, a
escolha do material que será tratado, se for muito tenso, será necessário, fazer uma
amostragem; se a análise for comparativa, será criado um modelo, partindo do
mesmo problema e condições. Nas entrevistas, a preparação do material é
importante, tanto do ponto de vista linguístico (registro dos significados) como
paralinguístico. Passa da análise temática a uma análise transversal, perpassando
pelo conjunto das entrevistas e trabalha-se com as frequências dos temas percebidos
nas entrevistas.
Dentro da Análise de Enunciação, cada entrevista é tratada separadamente e
feito um estudo formal do discurso, percorrendo a análise lógica e sequencial que
revelam a forma como a entrevista foi conduzida, e ainda se vê o estilo (o lirismo, as
litanias (as repetições), as interpolações (são os sinais de interrupções do discurso).
Pode-se também encontrar elementos atípicos e figuras de retórica, utilizadas para se
dar destaque ao que se fala, ambivalência (quando um elemento ou assunto surgem
com sentimentos conflitantes, várias vezes no contexto), denegação (volta sempre ao
mesmo assunto), os lapsos, as falha lógicas, os álibis, os jogos de palavras, a
conjunção (disjunção da realidade por meio de paradoxo, hipérbole, a metonímia e a
metáfora). Todas essas análises são efetuadas e tratadas numa Análise de
Enunciação.
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Já na Análise Proposicional do discurso (APD) é uma análise de conteúdo,
que trabalha com modelos argumentativos para inferir sobre os enunciados e
identificar o universo de referências. Essa técnica solicita a transcrição e a digitação
das entrevistas, após isto a determinação dos referentes-núcleos (RF) e a divisão do
texto em proposições, isto é, frases que qualificam os referentes-núcleos.
O referentes-núcleos são extraídos das proposições e codificados por palavras
que sintetizam a ideia do que se quer apresentar, as proposições do texto são
trabalhadas e codificadas da seguinte forma: por modalizações, o indicativo para a
classificação são os advérbios, que existirem na frase; por meio dos verbos, em seu
tempos e modos; por categorias, se os verbos expressam situações fatuais,
declarativas ou situacionais;

por polaridades, se as frases anunciam uma ação

afirmativa ou negativa, e ainda são construídos modelos argumentativos para cada
proposição, levando em consideração todos esses itens acima citados, que receberão
uma legenda. Também são aferidas a frequência que as proposições ocorrem no
texto da entrevista, dentro dos seus referentes-núcleos.
A Análise da Expressão é uma outra técnica da análise de conteúdo, uma vez
que passa pela forma (significantes) para chegar ao conteúdo e a partir do conteúdo
chegar-se às inferências. Utiliza como procedimento a estilística quantitativa, que
utiliza um indicador TTR (type token ratio) que mede a variedade ou pobreza de um
vocabulário ao calcular a razão entre o número de palavras diferentes sob o número
total de palavras do texto, quanto maior o resultado maior é a variedade vocabular;
assim como existe o quociente de gênero gramatical que é a relação relativa dos
substantivos, verbos, adjetivos e advérbios, num dado texto, combinados de
diferentes formas para alcançar resultados para determinados propósitos (diferenciar
a fala esquizofrênica da fala normal ou na medição de estereótipo – repetição –
redundância, isto em entrevistas na Psicologia Clínica.
Existe também o DPQ (discomfort-relief quotient) que é um indicador de
tensão, cujo cálculo é realizado tomando o número de palavras que exprimem
insatisfação ou repulsa pelo número de palavras que expressam satisfação. Cita-se o
PNAQ (positive-negative-ambivalent quotient) no qual também são propostos cálculos
que utilizem as autoavaliações positivas e negativas do paciente para construir
indicadores de defesa nas terapias e escalas de medidas de hostilidade e ansiedade
na expressão verbal para que se possa lidar com as situações apresentadas. A
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dificuldade e o risco desse tipo de análise, é passar de uma fase descritiva para uma
fase interpretativa.
E, finalizando, tem-se a Análise das Relações, que surge a partir de conceitos
oriundos da Teoria da Associação Livre de Freud e da Corrente do Estruturalismo,
contribuindo para dinamizar e trazer outros enfoques para as análises frequenciais
simples. Dessa forma, considera-se a análise das coocorrências, quando se assinala
a presença simultânea de duas ou mais palavras na mesma unidade de contexto,
como um indicador da importância dessa palavra ou palavras na associação ou
dissociação da unidade de registro.
Segundo Osgood (1959 apud Bardin, 2011, p. 261) dentro dessa abordagem,
devem-se seguir os seguintes passos: (a) escolha das unidades de registro – escolha
das palavras-chave para realizar a categorização; (b) escolha das unidades de
contexto e o recorte do texto – deve ser significativa para que as coocorrências
estejam presentes; (c) a codificação e matriz de contingências – selecionar elementos
em cada fragmento para obter um matriz de dados, de dupla entrada com a descrição
de cada fragmento e com a frequência ou ausência que tal evento ocorre; (d)
representação e interpretação dos resultados - a apresentação final pode ser por
tabelas ou quadros.
A análise estrutural complementa as questões postas, uma vez que a
classificação por frequência dos itens do texto é insuficiente, não se pode trabalhar
apenas codificando itens, mas é necessário regras de associação, encadeamento,
de exclusão, dentre outros, levando-se em conta todas as relações que perpassam
as unidades de registro, isto é, a realidade oculta na veiculação da mensagem.

5.3 SINTETIZANDO AS QUESTÕES DA PESQUISA

Após um passeio pelos aspectos metodológicos, pergunta-se: quais foram as
bases que fundamentaram a pesquisa de campo? Em que autores foram respaldados
as escolhas? Como essas escolhas foram articuladas com o objeto da pesquisa? Os
estudos apontaram que os autores fundadores da pesquisa foram: Dominicé (2006),
Josso (2007) e Nóvoa (2013) por considerarem as Histórias de vida como base para
suas investigações na compreensão de como se deram a formação dos adultos, o
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que moveu suas escolhas e os porquês de tomada de certos caminhos, em
detrimento de outros.
No tocante ao método, foi à pesquisa-formação, a condução dada para a
recolha dos dados por meio das narrativas orais e escritas dos participantes da
pesquisa, que visavam desencadear discussões sobre as questões abordadas sobre
sua formação formal e informação, suas aprendizagens, e vida profissional, por meio
de narrativas reflexivas de suas trajetórias de vida. A pesquisadora elaborou um
esquema para a análise dos dados da pesquisa de campo.
Na atividade de campo, foram percorridas as seguintes fases: o entendimento
do dispositivo-cenário (o lócus de discussão das ideias do grupo para avanço dos
achados dos professores), a escuta dos narradores no grupo (05 professores
pesquisados, envolvidos com o uso da tecnologia em sala de aula) e a redação dos
participantes para posterior análise, e a utilização de um quadro de categorias com os
perfis, criado por Nóvoa (2013): a pessoa do professor, as práticas do professor e a
profissão

do

professor,

relacionadas

com

suas

aprendizagens

existencial,

instrumental, relacional e reflexiva.
Para o desvelamento das falas dos professores e alunos, foi utilizada a análise
de conteúdo com base em Bardin (2011) com a criação de categorias e
subcategorias, percorrendo todas as etapas necessárias para compreensão das
narrativas e falas dos professores e alunos, bem como o entendimento dos lugares
em que as análises desembocaram, trazendo à tona, por meio de inferências, as
indagações feitas por esta pesquisa.
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6 ANÁLISE METODOLÓGICA DO PERCURSO DA PESQUISA

“Você me acha um homem lido, instruído?”
“Com certeza, respondeu Zi-gong. “Não é?”
“De jeito nenhum”, replicou Confúcio.
“Simplesmente consegui achar o fio da
meada”.
Sima Qian, Confúcio

Inicialmente, a autora realizou uma pesquisa bibliográfica para produção de
um quadro referencial teórico para dar suporte à tese apresentada; fez
levantamentos, envolvendo teorias e seus respectivos autores na busca de
publicações, tanto na mídia impressa como digital, por meio de livros, revistas
especializadas, bancos de teses e dissertações, periódicos da CAPES, anais de
congressos, sites e vídeos publicados na Internet, entre outros, que tratavam das
questões ligadas ao tema escolhido para a referida investigação.
Com vistas ao maior entendimento da realidade a ser investigada, a
pesquisadora percorreu um caminho metodológico com algumas escolhas para
adentrar no campo pesquisado. Em primeiro lugar, o foco da investigação foi
compreender quem são esses professores e suas experiências exitosas, entendidas
como atividades com uso de tecnologia na promoção da aprendizagem dos alunos,
em seu locus. O método utilizado foi o da pesquisa-formação.
Para tanto, utilizou os seguintes recursos, instrumentos e técnicas, dentro das
etapas requeridas em cada fase da pesquisa: a observação sistemática, a entrevista,
o áudio, a transcrição literal de falas, com a devida triangulação dos dados, e ainda
foi realizado um plano de ação com a precisão do tempo de imersão no campo, a
implementação da entrevista, aplicação de questionário, descrição dos fatos e das
intervenções das pessoas e análise, para garantir a fidedignidade e a validade dos
achados.
Os objetivos da pesquisa foram exploratórios, uma vez que as questões da

investigação foram iniciais, e coube à pesquisadora aprofundar as questões que ora
se iniciaram em sua tese para que efetivamente pudesse avançar em seus
propósitos. Quanto aos procedimentos da pesquisa, foram bibliográficos, como acima
já explicitado, uma vez que foi necessário levantamento de referenciais que deram
suporte à investigação de campo, com a exigência de incursões, nos locais para
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observação, levantamento de dados, aplicação dos instrumentos, dentro de uma
abordagem qualitativa, conforme passos preconizados por Alves-Mazzotti e
Gewandsznajder (1998) que apontam como uma característica da pesquisa
qualitativa a multimetodologia, isto é, o uso de vários procedimentos e técnicas e
pautada também pelo método da pesquisa-formação em Domininicé (2006), Josso
(2007) e Nóvoa (2013) focada no sujeito e em seu lócus, a fim de uma melhor
compreensão dos significados atribuídos pelos envolvidos às suas diferentes práticas
e aos processos inerentes na busca de solução de seus problemas/objeto de suas
atividades.
A nova atenção concedida às novas abordagens (auto) biográficas no
campo científico é a expressão de um movimento social mais amplo,
bem patente na produção literária e artística. Encontramo-nos perante
uma mutação cultural que, pouco a pouco, faz reaparecer os sujeitos
face às estruturas e aos sistemas, a qualidade face à quantidade, a
vivência face ao instituído. (NÓVOA, 2013, p.18).

Do ponto de vista do método na escuta dos professores, a abordagem foi
biográfico-narrativa para cumprir a finalidade de investigar as práticas de formação do
professor, em serviço, e abordar o trabalho da docência, levando em consideração os
diferentes aspectos da história pessoal, profissional e organizacional dos docentes. A
intenção da pesquisa foi que se possa entender o que move o professor na busca de
mudanças conceituais e em suas práticas inovadoras. O que o faz avançar em
direção ao desconhecido, do que não domina e o que faz mudar suas rotas para
interagir com seus alunos.
Foram utilizadas, para levantamento dos dados da pesquisa, entrevistas
semiestruturadas com perguntas abertas, focadas em suas trajetórias de vida pessoal
e profissional, gravadas por meio de dispositivo móvel para registro dos relatos dos
professores. Partes das informações foram cruzadas com as diferentes falas dos
alunos, recolhidas por questionários com perguntas abertas. Também houve, por
parte da pesquisadora, observação de algumas aulas dos professores, previamente
escolhidos para a participação na pesquisa, a fim de entender a ambiência e como as
práticas se deram.
Foi realizada a análise de conteúdo das falas dos alunos e dos professores,
apropriando-se dos estudos de Bardin (2011), a autora traz uma grande renovação
para a metodologia da pesquisa, com seus estudos sobre a “Análise de Conteúdo” ao
criticar o racionalismo reducionista e propõe um esforço de superação das limitações
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impostas de articular a razão à dimensão prática do pensamento. Assim, abre uma via
para o estudo do pensamento prático, que vem ao encontro das questões levantadas
nesta pesquisa, que é o entendimento da subjetividade nas escolhas das experiências
de sala de aula.

6.1 PESQUISA-FORMAÇÃO

O método escolhido para a pesquisa foi pesquisa-formação, fundamentada em
Domininicé (2006), Josso (2007) e Nóvoa (2013), uma vez que a pesquisadora
pretendida investigar as práticas dos professores do Ensino Superior no uso da
tecnologia, por meio de um ensino híbrido, para desenvolvimento de conceitos e
melhoria do processo ensino-aprendizagem em sua área de conhecimento, aplicados
aos alunos, pautada em suas escolhas, centradas na formação e nas aprendizagens
dos professores pesquisados.
Aprofundando as questões investigativas, foi utilizada a narrativa biográfica
educativa para entendimento das escolhas desses professores e como essas
escolhas redimensionaram suas vidas pessoal e profissional. Essas narrativas são
utilizadas no campo educacional para alargar fronteiras na busca de métodos que
levem em consideração processos de estudos diferenciados das metodologias até
então aplicados em Ciências Sociais.
Já para desvelar os relatos dos alunos e as falas dos professores, se fez uso
da análise de conteúdo de Bardin (2011), percorrendo as etapas propostas pela
autora, que iniciou com dispositivo-cenário, quando se relatou em que locus a
pesquisa se desenvolve, quem foram os envolvidos, quais foram suas discussões, o
que fizeram para encaminhar suas questões, quais foram suas aprendizagens.
Após leitura minuciosa do conjunto de documentos que constituiu o corpus da
pesquisa, o material foi sistematizado em Temas-eixo, quando foram abertas
categorias, e subcategorias associadas a seus respectivos relatos e frequências,
visando responder às questões da pesquisa sobre o uso da tecnologia em situações
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práticas pelos alunos, como os professores incorporam o uso da tecnologia em suas
aulas e qual é a interação dos alunos com essas novas formas de aprender.

6.2 CAMPO DA PESQUISA

A escolha do campo de pesquisa foi intencional, uma vez que deveria ter
características do que a autora da tese buscou em seus estudos; inicialmente, foi
realizada uma sondagem, percorrendo as etapas necessárias para o início da
pesquisa. Foi enviada uma carta de apresentação à instituição escolhida para a
realização da pesquisa, explicitando quais eram os seus objetivos, apresentando-se o
tratamento ético que seria dado aos achados na investigação para assegurar à
instituição e aos participantes o cuidado com os dados obtidos.
Com essa etapa vencida, foram realizados alguns contatos com o grupo de
professores que seriam observados na imersão em suas aulas e conversas informais
com os alunos. Alguns encontros foram agendados para explicações do que se
buscava na investigação, quando foram apresentadas as intenções da pesquisa,
antes da aplicação dos instrumentos.
Esse contado prévio para ambientação tanto da pesquisadora como dos
sujeitos e para entendimento dos propósitos da pesquisa, resultaram em um maior
acolhimento e abertura tanto para as falas dos professores como para os relatos
escritos dos alunos, possibilitando um entrosamento e gerando confiabilidade na troca
das informações solicitadas.

6.2.1 Município de Resende

O Município de Resende fica localizado ao sul do Estado do Rio de Janeiro,
com uma população estimada em torno 126. 923 habitantes e, segundo dados do
IBGE de 2017, é o quarto município mais habitado da região sul fluminense. Faz
divisa com os estados de São Paulo e Minas Gerais e, historicamente, é umas das
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cidades remanescente da época do Brasil Colônia, sendo o município mais antigo de
sua região.
Segundo o site da Prefeitura Municipal de Resende (2018), seus primeiros
habitantes foram os índios Puris que ocupavam, ora a margem do Rio Paraíba do Sul,
ora a Serra da Mantiqueira, mas que, com a chegada do coronel paulista Simão da
Cunha Gago, em 1744, que conquistou as terras resendenses, aos poucos os índios
ali existentes foram dizimados. Houve um período áureo do café, de 1840 até 1870,
que posteriormente, deu lugar à agropecuária. Período em que Resende respondeu
por um terço da produção leiteira do Estado do Rio de Janeiro.
Hoje é um importante polo industrial, automotivo, metalúrgico, de energia
nuclear e turístico. Aqui, fica situado a Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN)
– Escola de Ensino Superior que forma os militares oficiais combates do Exército
Brasileiro. Em relação à educação, particularmente no tocante ao Ensino Superior, o
município possui 5 instituições que são responsáveis pela formação dos munícipes e
entorno, uma vez que fica situada entre vários municípios e nem todos oferecem
formação em nível superior.
Figura 05 – Vista parcial da Cidade de Resende

Fonte: RODRIGUES, Otacílio. Vista parcial de Resende. Disponível: http://resende.blogspot.com/2006/04/.
Acesso em: 20 jun. 2018
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6.2.2 A Instituição pesquisada

O trabalho de campo foi realizado em uma instituição de ensino superior
privada, situada, no bairro Campo de Aviação, no Município de Resende, no Estado
do Rio de Janeiro, Brasil. Segundo seu site (2018) possui 18 cursos de graduação,
distribuídos nas seguintes áreas do conhecimento: educação, saúde, engenharia e
gestão e negócios. Fundada em 1964, criada com a missão de preparar seus
acadêmicos para as atividades econômicas que estavam se desenvolvendo na
região, devido ao começo da industrialização, a instituição pesquisada iniciou suas
atividades em 1968 com a instalação da Faculdade de Ciências Econômicas, com
os cursos de Administração e Economia.
Em 1974, foi criada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que ofereceu,
inicialmente, os cursos de Pedagogia e Letras. Em 1993, foi iniciado o
funcionamento do Colégio de Aplicação e do Centro de Pesquisa, Pós-graduação e
Extensão – CPGE. Em 1998, a instituição passou a oferecer o ciclo completo do
ensino, da pré-escola à pós-graduação, nos anos subsequentes houve a
implementação de novos cursos na área das Engenharias, da Comunicação, da
Saúde e das Ciências Sociais, todos criados a partir de 2000 até 2017.
Figura 06 – Vista área da Instituição de Ensino Superior

Fonte: VISTA área da Instituição de Ensino Superior Disponível em:
https://www.aedb.br/noticias/18/ . Acesso em: 20 jun. 2017
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Essa instituição é muito respeitada na região sul fluminense pelas gerações que
já formou e continua formando. Os cursos criados, ao longo de sua existência, estão
em sintonia com o desenvolvimento da região, que oportuniza aos seus acadêmicos
o exercício de sua cidadania, e que, principalmente, sejam absorvidos pelos postos
de trabalhos locais e regionais, nos setores produtivos e de serviços.

6.3 SUJEITOS DA PESQUISA

Os sujeitos da pesquisa foram escolhidos, propositadamente, conforme o
objetivo da investigação, que correspondessem às características traçadas, dentro
de parâmetros metodológicos escolhidos e que os legitimou para participarem da
pesquisa, como coloca Marconi e Lakatos (2008, p. 45).
O sujeito é a realidade a respeito da qual se deseja saber alguma
coisa. É o universo de referência. Pode-se ser constituída de
objetivos, fatos, fenômenos ou pessoas a cujo respeito faz-se o
estudo com dois objetivos principais: ou de melhor apreendê-los ou
com a intenção de agir sobre eles.

Assim, na busca dos sujeitos para essa entrevista, recorreu-se ao Núcleo de
Pesquisa, do qual os professores fazem parte, escolhidos por seus requisitos
pessoais e profissionais, tais como: atuações diferenciadas em sala de aula,
utilização da tecnologia e elaboração de projetos integradores e interdisciplinares,
crendo sempre no investimento em suas carreiras e visando um crescimento no
trabalho e na troca com os demais membros do grupo de estudo, objetivando, assim,
o avanço em seus conhecimentos e retorno dessas aprendizagens para a sala de
aula.
Fizeram parte como sujeitos desta pesquisa, os acadêmicos que estudaram
com esses professores e responderam a um questionário, visando complementar a
investigação do objeto da pesquisa em questão.
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6.3.1 Sujeito-professores

Os sujeitos participantes da pesquisa foram 5 professores, sendo 4 bacharéis
e um licenciado, que fazem parte do GEMAA, que lecionam nos seguintes cursos
graduação:

Administração, Tecnologia em Logística, Sistemas de Informação,

Comunicação Social, Engenharia Eletroeletrônica, Tecnologia em Gestão de
Recursos Humanos e Engenharia Mecânica, como titulares de suas cadeiras, com
experiências no uso da tecnologia em sala de aula, com o efetivo envolvimento dos
alunos, objetivando o alcance de bons resultados na aprendizagem.
Os professores foram entrevistados e sensibilizados para fazerem uma
narrativa, a princípio oral, por ocasião das entrevistas, de suas trajetórias docentes,
focando os pontos que foram mais significativos nesse percurso vivenciado e que
transformaram suas vidas, pelos diferenciais que trouxeram para suas trajetórias
profissionais.
Num segundo momento, os professores incorporaram em suas narrativas por
escrito, elementos de fonte primária, como poesia, a biografia de um autor, um
objeto, um pensamento, enfim, algo que consolidasse as emoções que foram
trazidas à tona na narração da trajetória de suas vidas pessoais e profissionais,
cujas memórias concorreram para a formação do sujeito, pois, ao contarem sobre
sua profissão, fizeram uma reflexão de suas práticas, que direcionaram e
redirecionam os percursos de suas formações.
Os professores foram denominados no percurso das análises da pesquisa de
P1, P2, P3, P4 e P5, e foram seguidos os protocolos de pesquisa emitidos pelo
Comitê de Ética da Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro.

6.3.2 Sujeito-alunos

Também foram sujeitos desta pesquisa 10 alunos pertencentes aos cursos
que estavam ligados aos professores que participaram da pesquisa e que fazem
parte deste contexto, que trouxeram suas percepções sobre o uso da tecnologia
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utilizada pelo professor, assim como foram instigados para que contribuíssem com
sugestões de aplicativos, ferramentas, sites e portais que já conheciam para
integração às práticas já apresentadas pelos professores.
Os alunos foram convidados previamente, quando a pesquisadora esteve em
sala, acompanhando as aulas dos professores, assim, foi agendada a aplicação dos
questionários que transcorreu, em lugar adequado, no horário previamente
combinado, sem maiores obstáculos e com adesão por parte dos alunos.
As perguntas elaboradas visaram instigar os alunos a relatar atividades que
os envolveram em sala de aula e que resultaram em apreensão do conhecimento e
para uma apropriação dos conteúdos da disciplina. Foram denominados ao longo da
análise de A1, A2 e assim sucessivamente, mais uma vez levando em consideração
os preceitos do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá, Rio de
Janeiro.

6.4 INSTRUMENTOS UTILIZADOS

6.4.1 Entrevistas

As entrevistas individuais com perguntas abertas foram realizadas, em datas
pré-agendadas, gravadas, por meio de dispositivo móvel e transcritas, compostas
por 19 perguntas, elaboradas em três partes, assim descritas: a primeira parte foi
nomeada de conhecimentos formais (saber formalizado), composta por 7 perguntas;
na segunda parte foram tratados os conhecimentos não formais (o ser-fazer), com 8
perguntas e a terceira parte que trata dos conhecimentos de si (saber ser)
constituído por 3 perguntas, que foram elaboradas para facilitar a unidade de
registro ou contexto, possibilitando as análises da pesquisa.
As entrevistas estruturadas, assim classificadas por Marconi e Lakatos (2008,
p. 199) “aquela em que o entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido”,
orientação seguida pela pesquisadora na realização desse estudo, sendo aplicadas
a 5 professores, que, prontamente, responderam às questões propostas. Como
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parte da preparação para as entrevistas, a pesquisadora assistiu aulas para que
pudesse penetrar no universo dos professores e de seus alunos.
Na ocasião das entrevistas, foi apresentado aos professores o documento de
aprovação do Comitê de Ética da Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, em
relação à pesquisa, para que soubessem que não havia nenhum impedimento ético
para aplicação das entrevistas.

6.4.2 Questionários

Os questionários com perguntas abertas foram aplicados aos alunos, que,
segundo Marconi e Lakatos (2008) permitem a recolha de opiniões e a livre
expressão. Este foi composto por 10 perguntas, focadas sobre situações de
aprendizagens com uso da tecnologia em sala de aula, sobre as experiências que os
alunos já possuem desse uso da tecnologia e que poderiam contribuir para a
dinamização das aulas, assim como o conhecimento sobre ferramentas que
possibilitassem o uso da Internet, focando suas vantagens e limitações, e se as
atividades de sala de aula que parte foram realizadas remotamente, motivaram os
alunos.
A pesquisadora agendou encontros com os alunos para a aplicação dos
questionários, em horários e locais adequados e respeitadas, mais uma vez as
normas do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá, Rio de
Janeiro, Brasil, dentro dos protocolos exigidos para a formalização da pesquisa.
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7

ANÁLISE

DO

CONTEÚDO

PARA

DEFINIÇÃO

DOS

TEMAS-EIXO

E

CATEGORIAS

A sistematização da análise de conteúdo exigiu que a pesquisadora
mergulhasse, intensamente, na leitura da investigação realizada para que pudesse
definir os temas-eixo e as categorizações possíveis extraídos das entrevistas dos
professores e dos questionários aplicados aos alunos, que proporcionaram as pistas
necessárias para aprofundar as questões de estudo desta tese.

7.1 ANÁLISE DE CONTEÚDO DOS TEMAS-EIXO E CATEGORIAS PARA ANÁLISE
DAS ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADOS DOS PROFESSORES

Após leitura flutuante do conjunto dos documentos e depois com maior
profundidade para compreensão das entrelinhas proporcionadas pelas narrativas
dos professores, a pesquisadora definiu os seguintes temas-eixo, segundo os
estudos de Nóvoa (2013), que serão utilizados neste estudo.
O I Tema-Eixo - a Dimensão da Profissão tem-se como entendimento todas
as questões inerentes à profissão, desde saberes necessários ao exercício da
profissão, às implicações do exercício da profissão, no tocante à carreira e seus
desdobramentos nos aspectos da formação continuada, com investimento em
estudo em nível strito sensu (mestrado e doutorado) e publicações das pesquisas
realizadas.
Como categoria foi escolhido o saber formalizado, que versa sobre
conhecimentos formais, aqueles que são adquiridos ao longo da escolaridade, o que
permite estar no mercado de trabalho, é a senha para estar vinculado a esta ou
aquela área de conhecimento e ser legitimado ou certificado para ocupar cargo ou
função, em virtude dos conhecimentos que possua fruto dos estudos da academia, é
a permissão adquirida para participação em processos seletivos relativos a sua
carreira.
O II Tema-Eixo - a Dimensão das Práticas Docentes registra-se todas as
práticas inerentes aquelas não formalizadas, uma vez que não estão descritas em
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manuais ou livros físicos ou digitais, mas impressas no cotidiano do professor em
confronto com as teorias estudadas, suas concepções e aplicação no contexto
vivenciado pelos professores e alunos.
Na categoria (saber fazer), nesta dimensão estão aqueles conhecimentos
inerentes à prática, fruto da vivência e da experimentação e que não estão escritos
em nenhum lugar, pois somente a ação refletida sobre o objeto investigado traz à
luz, a teoria e vice-versa. Aqui, cabem todas as atividades propostas com uso de
tecnologia utilizada pelo professor para sensibilizar o aluno em sua participação na
aula e melhoria da aprendizagem.
E o III Tema-Eixo – a Dimensão da Pessoa do Professor denominam-se as
ações realizadas pelo professor que fazem parte da personalidade construída, fruto
das vivências ao longo de sua existência e que constitui um arcabouço que define
cada pessoa, o que resulta em atitudes diferenciadas dos indivíduos.
A categoria (saber ser) aborda a essência de cada pessoa, o que faz com
que as pessoas se movam para tomar uma decisão, imbricado com as
características de cada um, com seus valores, suas inquietudes, curiosidades, sua
forma de ver o mundo e se relacionar com ele e, por vezes, com sua não
conformidade com o que está posto pelo status quo na busca de projetos que
possam contribuir para romper suas questões pessoais e com isto projetar novos
rumos em sua carreira docente.

7.2 ANÁLISE DE CONTEÚDO DOS TEMAS-EIXO E CATEGORIAS PARA ANÁLISE
DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS AOS ALUNOS

Após várias leituras e análise das respostas dos questionários aplicados aos
alunos, foram levantados os seguintes temas-eixo, que serão debatidos no decorrer
da sistematização da pesquisa.
O I Tema-Eixo foi sintetizado em Ensino Híbrido, que é o oferecimento de
atividades aos alunos, caracterizando-se por ter parte dos conteúdos programáticos
desenvolvidos com o uso da tecnologia, em sala de aula ou remotamente e como
categoria deste eixo, a pesquisadora reuniu as diferentes situações de
aprendizagens realizadas pelos alunos com uso da Internet, ou seja, seriam as
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atividades propostas, que em alguma etapa do seu desenvolvimento, houve o uso
da tecnologia e conforme será visto detalhadamente nos quadros que serão
apresentados posteriormente, quando também serão comentadas as subcategorias.
Efetuada a análise de conteúdo, foi proposto o II Tema-Eixo- o
Protagonismo, aqui entendido quando o aluno estava no centro das questões do
ensino e da aprendizagem, quando foi chamado a ser sujeito dos projetos de sala de
aula, assumindo a condução do seu próprio processo de crescimento acadêmico,
tomando as decisões. Para complementar este estudo, como categoria foi
apresentada o engajamento dos alunos nas atividades em sala de aula,
corporificado em sua participação movida por um espírito colaborativo, noção de
compartilhamento e disposição para realização das propostas realizadas em classe,
por se sentir chamado a assumir a autoria dos trabalhos.
Como III Tema-Eixo foram apresentados os Aplicativos e Suporte, assim,
denominados por reunirem as possibilidades de uso destes softwares e lugar de
instalação para o desenvolvimento de atividades pelos alunos. Quanto à categoria
deste eixo, destacou-se o agrupamento das sugestões dadas pelos acadêmicos
aos professores, de possíveis inserções tecnológicas que resultariam em maior
dinamização das aulas, com maior participação dos envolvidos e resultando em uma
boa aprendizagem.
O IV Tema-Eixo foi o Uso de Ferramentas e dos Recursos Educacionais
Abertos (REA) que sumarizou os objetos digitais do Google para educação, o que
permite as mais distintas ações e concorrer para complementar a aprendizagem dos
alunos. Fato observado e extraído dos questionários foi a categoria o estudo
individualizado, que esclareceu como os alunos se apropriaram dessas
ferramentas para a melhoria do seu desempenho acadêmico, por livre iniciativa.
O V Tema-Eixo – As Vantagens da Tecnologia em cujo tema foram
abordados aspectos gerais da tecnologia, as questões que envolvem seu acesso
sejam devido à disponibilização da Internet, aos meios para o uso da tecnologia, às
habilidades pessoais e os insumos (tecnológicos e materiais). Como categorias
foram aglutinadas as facilidades trazidas aos usuários, no uso da tecnologia.
O VI Tema-Eixo – Os Limites da Tecnologia foram reunidas as respostas
dos alunos que focaram a questão da falta de acessibilidade, e como categoria
foram sintetizadas as limitações do acesso, seja devido à Internet não robusta ou
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devido à configuração destas páginas, na Web e outras demandas, que impedem os
alunos de executarem com presteza suas tarefas on-line.
8 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

8.1 DISPOSITIVO-CENÁRIO

O dispositivo-cenário, assim denominado nas pesquisas de Josso (2007), é
justamente a identificação de um lócus, em que é possível a discussão dos
processos de formação individual desenvolvidos pelos seus componentes, que são
socializados dentro do grupo de estudo, é isto, no Grupo de Estudo de Metodologias
Ativas da Aprendizagem (GEMA, na Instituição de Ensino Superior pesquisada.
O grupo criado objetivou a formação de seus integrantes, a discussão de suas
práticas, essenciais para avançar em termos de suas necessidades individuais e a
troca na elaboração de atividades instigadoras para seus alunos, no sentido da
melhoria da aprendizagem e no avanço de suas pesquisas.

8.1.1 Grupo de Estudo de Metodologias Ativas do Ensino e da Aprendizagem
(GEMAA): sua criação e percurso

Em 2014, tem início a participação da instituição pesquisada nas formações
vinculadas ao grupo STHEM Brasil (iniciais em inglês das seguintes palavras:
Ciências, Tecnologia, Humanidades, Engenharia e Matemática) que está ligado à
LASPAU (Academic and Programs for the Américas), uma organização filiada à
Harvard University (EUA) que é apoiadora para desenvolvimento da Educação
Superior, nas Américas.
Assim, graças a um encontro entre o diretor da instituição, onde houve o
desenvolvimento desta pesquisa em pauta, e o Prof. Doutor Fábio Reis, diretor da
Centro Universitário de Lorena, São Paulo, Brasil (UNISAL) também diretor de
Inovação Acadêmica e Redes de Cooperação do SEMESP, perceberam uma
oportunidade de firmarem um consórcio com a STHEM, e para iniciar esse projeto
tiveram 11 instituições que ofereceram formações continuadas para seus
professores.
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Dessa forma, desde 2014, em torno de 200 professores da região sul
fluminense e de outras regiões do Brasil, cujas instituições estavam conveniadas,
participaram da formação oferecida pelo consórcio STHEM Brasil. Assim, o líder do
Grupo GEMAA começa sua atuação, movido por questões inerentes a sua prática,
pois relata que, desde 2011, relata que seus alunos tinham problemas de
aprendizagem em sua disciplina e, nesse momento, fazer uma formação era tudo
que precisava para arejar e abastecer sua atividade docente.
Após a formação no grupo STHEM, começa sua troca com professores
recém-contratados e com outros professores já atuantes na instituição e resolvem
que seriam multiplicadores das teorias e práticas aprendidas, num sentido de
compartilhamento e aprofundamento do que experenciaram, por meio de suas
atividades em sala de aula e relato de suas ações no grupo. Esperavam, com essa
atitude, também mobilizar mais professores para essa rede.
A princípio, pensaram em fazer um Núcleo Pedagógico, mas o professor não
acreditou: “sou engenheiro, é muita pretensão, querer realizar essa discussão num
núcleo pedagógico” e decidiram com os professores que fariam um grupo, e então
surgiu o “Grupo de Estudo de Metodologias Ativas da Aprendizagem” (GEMAA), com
o objetivo de discutir as práticas de sala de aula, suas aplicações e suas produções.
Sem preocupação, naquele momento, com quais teorias estariam por detrás
daquelas práticas, e foram aplicando, discutindo e percebendo o que motivava os
alunos para a aprendizagem. Simultaneamente, outros professores aderiram ao
grupo por acreditarem que compartilhando as reflexões teriam maior sucesso em
suas experimentações.
Nasce o GEMAA, que segundo seu líder pesquisador visa:
discutir, pesquisar e difundir as Metodologias Ativas, dialogando
sobre inovações em educação por meio de eventos, simpósios e
workshops com apresentações das metodologias ativas usadas pelo
grupo, que busca aprofundar o diálogo com instituições de ensino [...]
para integração com o grupo e para troca de experiências”.

Os propósitos do grupo foram definidos a partir de encontros, quando metas e
ações foram traçadas e implementadas com vários desdobramentos, à medida que o
grupo avançava em suas reflexões. Estes objetivos comentados pelo professor
mostram o que os docentes já vem desenvolvendo dentro do próprio grupo, e
compartilhando suas experiências com docentes da instituição e de fora da
instituição.
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Com o amadurecimento do grupo, com 15 professores atuantes, foram
estudadas determinadas teorias no campo educacional, autores como Piaget,
Vygotsky, Paulo Freire entre outros, não como imposição, mas como consequência
a partir das discussões levantadas. Logo surgiu a necessidade de uma
sistematização do grupo, com um cronograma de encontros mensais e, a partir
desses encontros, foram delineados os primeiros artigos, a princípio com pesquisas
quantitativas, mas o grupo reconheceu que precisava avançar e realizar pesquisas
dentro de uma abordagem qualitativa, o que propiciaria outras vertentes do trabalho
executado.
Figura 07 – Cronograma de Atividades do GEMAA

Fonte: Acervo do GEMAA

O GEMAA é um grupo de estudo que não recebe horas/aula para desenvolver
pesquisa, todos os professores da instituição podem participar, não existe nenhuma
restrição, basta querer estar engajado. Segundo seu líder, nos anos de 2015, 2016 e
2017, as reuniões não foram regulares, pois, em certo ponto, eram tão amigos, que
os encontros pessoais se confundiam com o profissional.
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Essa trajetória só apontou que outras pautas precisavam figurar nas
discussões, devido ao aprofundamento dos estudos, foi anunciado a importância de
discutir o projeto pedagógico do curso e entender que a tecnologia faz parte do
desenvolvimento de projeto pedagógico dos cursos e não funciona num mundo à
parte, que está integrada ao debate de que educação se quer e quem se quer
formar.
Vários frutos resultaram deste grupo como todos que ora integraram o
GEMAA foram se capacitar em programas de pós-graduação strito sensu (mestrado
e doutorado – Vide quadro 1), elaboraram formações internas e externas,
apresentação de artigos em congressos e seminários, realizaram parcerias com
empresas para elaboração de projetos, eventos no âmbito dos cursos e institucionais
e como não poderia deixar de ocorrer, a participação efetiva nas formações anuais
que acontecem na UNISAL, em Lorena, São Paulo, Brasil, promovidas pela
consórcio STHEM Brasil.
No ano de 2018, ocorreu nos dias 07 a 11 de maio , segundo o site da
UNISAL, como acontece todos os anos, mais um encontro do grupo SHTEM com
temáticas alusivas, ao desenvolvimento da aprendizagem com abordagens de
investigação do ensino e da aprendizagem, o uso de gamificação, o engajamento
dos alunos no processo de ensino, o processo de avaliação dos alunos e discussões
sobre a aprendizagem colaborativa.
Os professores participaram com apresentações de seus trabalhos, na
formação do Centro Universitário de Lorena (UNISAL).
Figura 08 – Professores da Instituição Pesquisada em formação 2018

Fonte: Acervo do GEMAA
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Figura 09 – Apresentação da instituição Figura 10 – Professores participantes STHEM

Fonte: Acervo do GEMAA

8.2 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS REALIZADAS COM OS PROFESSORES

Como segunda fase da aplicação da pesquisa, a autora colheu os relatos dos
professores, que são apresentados nos quadros que seguem, detalhados em
Temas-Eixo, categorias e subcategorias e a frequência que os mesmos ocorrem
nas falas dos professores.
No tocante à categoria saber formalizado foram sumarizadas as seguintes
subcategorias: formação inicial e continuada, experiência docente, eventos e
publicações. Em relação à formação inicial e continuada são agregados aqueles
conhecimentos básicos que compõem os encaminhamentos para uma profissão e
posteriormente, para o aprofundamento de temáticas que despertam o interesse e a
vontade de saber mais sobre determinado assunto.
A experiência docente deve ser entendida como os anos de docência
exercidos no Ensino Superior, em seus aspectos formais, isto é, há quantos anos o
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profissional exerce a função de docente. Eventos e publicações são atividades em
que os professores participam para divulgarem seus trabalhos e pesquisas e se
atualizarem no que existe, em relação a estudos e pesquisas em suas áreas de
atuação.
Estes itens compõem um rol de aspectos inerentes à profissão docente, que
concorrerem, dentro dos aspectos formais, para legitimar o avanço na carreira do
professor, dando relevância para conquista em termos de prestígio e alçar avanços
em termos salariais, que podem ser conquistados em função dos anos em
determinada função e por bom desempenho. Esse aspecto é determinado pela
formalidade da profissão, marcado pelos ritos, procedimentos e cumprimento da
legislação pertinente à carreira.

Quadro 1 - Tema-Eixo - Dimensão da Profissão
Categoria

Subcategoria

Formação Inicial

Formação Continuada
Saber
Formalizado
Experiência Docente

Participação/eventos
com publicação
de artigos
Participação/ eventos
e sem publicação
de artigos

Relatos
“Fiz escola técnica...” P1, P2, P3, P4
“Ensino Médio Regular.” P3, P4, P5
“Sou engenheiro civil...” P1
“graduação foi Engenharia de Produção...” P3
“[...] minha graduação é em Sistemas de Informação.” P2 e P4
“eu fiz Graduação, Licenciatura em Matemática.” P5

Fr
4
3
2

“Faço mestrado na área de engenharia de produção.” (P1)
“[...] especialização em Gestão de Marketing Digital.” P2
“[...] foi mestrado em Engenharia de Produção.” P3 e P4
“[...] mestrado em Educação Matemática P5
“Onze anos.” P1
“[...] eu iniciei na docência em 2014 P2

1
1
2
1
1
1

“[...] há dez anos, entrei em 2007 P3
“[...]10 anos de educação básica [...] e Ensino Superior.”
“Faz 7, 8 anos… 8 anos.” P4
“[...] publico tanto na minha área, quanto na educação.” P3
“[...] com o P3, sim, tem algumas contribuições; [...] faço-me presente
na organização de eventos.” P4 “[...] publicação em revista [...] a
maioria é em congresso. P5
“[...] Todas as disciplinas que faço no mestrado eu me dou muito
bem, mas eu não escrevo.” (P1) “[...] eu tenho pouca disciplina
de parar para escrever [...] preciso me disciplinar.” P2
Fonte: Elaborado pela autora

2

2
1

1

3
2

No I Tema-Eixo - Dimensão da Profissão, dentro da categoria saber
formalizado, tendo como subcategoria a formação inicial observa-se, que os
professores possuem formação técnica em nível médio (P1, P2, P3, P4), ainda
apresentando alguns professores (P3 e P4) que fizeram, concomitante, formação
geral, e apenas um professor (P5) fez a formação geral.

No tocante à graduação,

dois professores (P1 e P3) fizeram Engenharia, dois professores (P2 e P4) fizeram
Sistemas de Informação e um professor fez Licenciatura em Matemática.
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Em relação à Formação Continuada, um professor (P1) cursa o mestrado, um
possui especialização em Gestão de Marketing Digital (P2), dois professores
mestrado em Engenharia de Produção (P3 e P4) e um professor mestrado em
Matemática (P5). Sendo que dois professores (P3 e P4) cursam doutorado, como
fruto das discussões que fazem no GEMAA, neste ano de 2018.
Um desses professores esteve na Finlândia, nos meses de junho e início de
julho para estudo de como o sistema educacional funciona e como os professores
são formados, além de visitas nos espaços escolares e entendimento como é a
Educação Superior neste país.
Em relação à experiência docente, é bem diversificada, assim, pontuada:
onze anos (P1), cinco anos (P2), 10 anos (P3 e P4) e oito anos (P5), evidencia-se
que são jovens em relação a anos no exercício da profissão. O que pode ser um
indicador que sinaliza para a descoberta e entendimento dessa profissão. É
prenúncio do aprofundamento na gestão da sala de aula, mas podem estar apenas
cumprindo, formalmente, os anos de maneira protocolar, isto é, no que é exigido em
na carreira profissional docente.
Outra questão também abordada nas entrevistas foi sobre participação em
eventos científicos e publicações realizadas. Alguns professores (P3, P4 e P5)
sempre publicam em eventos, em contrapartida têm-se os professores (P1 e P2) que
participam de eventos internos, enquanto integrantes de equipe de organização, e
em eventos externos, mas não publicam em suas áreas de conhecimento. Alega
para sua não participação a falta de dedicação efetiva à escrita, como propósito.
Assim, não possuem produções para apresentação em congressos, seminários e
jornadas.
Dessa forma, tem-se o perfil traçado dos professores que participam desta
pesquisa, definido por docentes com formação voltada para a técnica, professores
que poderiam ser apontados como iniciantes na docência, que nem todos publicam,
mas como estão todos envolvidos num núcleo de estudo (GEMAA) acreditam, que,
como resultado natural desse percurso, a escrita de suas experiências, inclusive
para que sejam socializadas com os professores da instituição a qual pertencem e
de outras, o caminho percorrido por este grupo.
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Quadro 2 – Tema-Eixo - Dimensão das Práticas Docentes
Categoria

Saber
fazer

Subcategoria

Atividades
construtoras
de
aprendizagem
com o uso
da tecnologia

Relatos
“[...]os meus slides são super dinâmicos. [...] aí esse game a gente
monta uma fábrica onde eles vão estudar os conceitos que
aprenderam”. P1
“[...] gosto de usar vídeos, pegar um vídeo sobre o tema e coloco
para discussão”. “O vídeo tem que ser didático....P1, P2, P3
“O TeamMate também. [...] um software fácil de trabalhar, porque
você só copia e cola, por grupos né? Você monta os grupos, ele
mesmo organiza para você”. P 1
“[...] trabalho com eles no Classroom, tem uma aba e eu sempre
coloco o material lá e aviso”. “Ali eu tenho a linha do tempo do que é
passado”. P1, P4
[...] todos os dias eles tinham que entrar lá no nosso formulário
eletrônico e registrar.” “[...] era ensinar as ferramentas básicas de
informática [...] Photoshop, CorelDraw”. [...] é assim é uma coisa que
eles adoram [...] séries de cinema [...] o Netflix né. Minha disciplina
de Marketing Digital eu utilizo muito o conteúdo [..] no próprio
Google”. P2
[...] então, em Transporte [disciplina] eu tenho uma abordagem mais
estruturada de ‘’peer instruction”, de TBL.” [...] o plicker a gente já
usou em sala de aula. [...] fiz revisão ‘pra’ prova com lista de
exercícios usando o Classroom”. P3, P4
“[...] incentiva também a pesquisa, que, nesse processo, tem um
formulário a ser preenchido, em que eles colocam todos os sites em
que pesquisaram”. P4
“[...] esse ano, as videoaulas, se você assistir, eles estão todos
falando bem.” P5
Fonte: Elaborado pela autora

Fr
1
3

1

2

1

2

1

1

No Quadro 2 – II Tema-Eixo – Dimensão das Práticas Docentes foram
reunidos na categoria do saber fazer e como subcategoria, as atividades
construtoras de aprendizagem com o uso da tecnologia, aquelas atividades que
o professor fez uso da Internet para desenvolver determinados conceitos com os
alunos. Em todos os relatos dos docentes, percebeu-se o empenho para que os
alunos se apropriem do conhecimento específico e que pudessem construir as
competências e habilidades necessárias aos seus desempenhos.
O professor entrevistado (P1) relatou a respeito de como algumas de suas
aulas foram ministradas com slides e elaborados de forma interativa com os alunos,
à medida que a aula foi transcorrendo, o gráfico foi sendo criado “[...] os meus slides
são super dinâmicos. “[...] vou fazendo e construindo com que o aluno vá
acompanhando.” “[...] quando tem algo a destacar, jogo a seta”. A intenção do
professor é que o aluno não seja somente espectador, mas que tenha uma atitude
ativa na participação das aulas, colaborando à medida que esta avança e fazendo
as interrupções que acreditam serem pertinentes, com sugestões e a possibilidade
de troca com o professor, sem contar a forma como o professor fez a utilização dos
slides de forma dinâmica, com uso de vários recursos do PowerPoint para facilitar a
comunicação visual.
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Outra atividade utilizada pelo Professor (P1) é o uso dos games para
construção de conceitos a fim de facilitar a compreensão e apreensão dos
conteúdos pelos alunos. Pode-se recorrer a Dewey (2002) quando diz que a escola
não é um lugar de somente aprender conteúdos, mas para produzir conhecimentos
e que principalmente, estejam pautados na realidade dos alunos. Ter oportunidade
de vivenciar situações do mundo real, é uma oportunidade enriquecedora como
comentou o professor:
Montamos uma fábrica de blocos, original é a fábrica Lego, mas o
Lego é muito caro (risos) aí montei uma fábrica de blocos, comprei
os blocos.” “[...] aí esse game (http://ludosity.com/library/lean-game/)
a gente monta uma fábrica onde eles vão estudar os conceitos que
aprenderam na manufatura enxuta do sistema Toyota de produção.

Os games desenvolvem uma série de habilidades como: decifrar códigos,
identificar regras, elaborar estratégias, coordenar ações, aprender por tentativas e
erros, desenvolver o raciocínio lógico, antecipar ações, além de incluir conceitos de
outras áreas do conhecimento, e não somente aqueles relacionados ao assunto em
questão. Segundo o professor, este tipo de atividade é desafiante para os alunos,
uma vez que precisavam mobilizar várias estratégias para cumprir do que é
solicitado.
Os estudos de Carvalho et. al (2018) trazem que este processo ensino
aprendizagem é chamado de “Digital Game-Based Learning”. É neste contexto que
a gamificação é inserida para promoção do processo ensino aprendizagem, por meio
de atividades lúdicas e colaborando na elaboração de conceitos, aprofundamento
dos estudos e resultando em uma aprendizagem significativa.
Ideias reforçadas por Neves et. al (2018) quando apontam que os games
podem ser utilizados como simuladores de combates nas escolas superiores do
exército, marinha e aeronáutica, em situações nas empresas, no estudo do trânsito,
quando as habilidades viso-motoras, espaciais e na coordenação das informações
visuais para entendimento do contexto e escolhas de estratégias.
Uma das limitações que aqui podem ser comentadas é sobre a própria
escolha do game, o professor colou que muitas vezes estão em inglês, trazendo
limitações aos alunos, no entendimento dos comandos e cita-se a forma como o
professor pode lidar como ele, pensando apenas em termos de notas atribuídas aos
alunos, visualizando um caráter simplesmente de uma avaliação somativa, em
detrimento da aprendizagem.
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O professor (P1) também apontou, na entrevista, o uso de vídeos sobre
determinados assuntos desenvolvidos em sala de aula. “[...] gosto de usar vídeos,
pegar um vídeo sobre o tema e coloco (sic) para discussão. Uso também em
matérias, por exemplo, na disciplina de Recursos Humanos, muito conceitual”. Esta
foi à forma encontrada pelo professor para desenvolver os conteúdos com os alunos,
aqueles que exigem um aprofundamento por parte dos acadêmicos, e dessa forma a
aula é impulsionada para outros aportes.
Atitude similar toma o professor (P2), que relata “[...] eu utilizo na disciplina de
Empreendedorismo os conteúdos, que já vêm listados pela metodologia do
SEBRAE, [...] orientações, vídeos, blogs, tudo já vem detalhado, isso já vem pronto”.
Enquanto o professor (P3) se posicionou: “os vídeos têm que ser didáticos. O que eu
chamo de didático é que tenha que ser o mais curto e divertido se possível, não seja
formal. Fora da formalidade acadêmica naquele momento”.
Esses professores perceberam na utilização do vídeo um aliado no
desenvolvimento dos conceitos e fazem uma transposição didática, que é, associar
situações da prática com as teorias que estão sendo estudadas, para que percebam
como aqueles conceitos são empregados no cotidiano. Um dos professores sinalizou
que precisam “ser curtos e divertidos” para que possam ser associados aos
conteúdos com maior eficiência e sem cansar.
Os benefícios do uso do vídeo são muitos e as competências e habilidades a
serem alcançadas dentro de cada curso poderão ser muito variadas, da
sensibilização para abertura para estudo de determinados conteúdos até mesmo a
apropriação específica dos mesmos, que podem ser sobre as mais diferentes
modalidades

como:

documentários,

filmes,

simulações

das

mais

variadas

experiências e fenômenos, passeios virtuais em museus e para a exploração da
natureza, apresentação de músicas dentre outros.
Entretanto, para o trabalho da gestão da sala de aula, o professor (P1)
utilizou o TeamMate para o acompanhamento de suas equipes de trabalho:
O TeamMate também. [...] um software fácil trabalhar, porque você
só copia e cola, por grupos né? Você monta os grupos, ele mesmo
organiza para você.” “[...] turma que fez o game é muito game, o
trabalho é individual, imagina como é, para mim, avaliar todos eles.
[...] então peço para todos eles me enviarem no Google Forms, são
poucas as coisas que preciso anotar: o nome e o valor obtido. O
Google Forms já gera para mim uma planilha que vou lançar no
Excel.
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Dessa forma relatou a facilidade que tinha na organização das tarefas
propostas aos alunos, graças à utilização desse software. Ainda dentro desta tarefa
de gerenciamento, utiliza o Google, que oferece os mais variados produtos e
serviços e entre eles cita-se o Google Forms que pode ser utilizado pelo professor,
dependendo do que deseja formular, seja para organizar os dados como é o caso do
docente, como ferramenta de diagnóstico de aproveitamento da turma, ou para
processo de gestão da sala de aula, ou ainda como criar um teste, uma pesquisa de
opinião, perguntas para que os alunos respondam sobre determinados assuntos.
As perguntas poderão ser de múltipla escolha, respostas curtas ou longas,
esse permite a colocação um vídeo, em anexo, e formulário pode ser enviados por
e-mail ou gerar um link encurtado, que pode ser acessado e ainda poderá ser
incluído num blog ou num site.
Já os professores P1 e P4, que utilizaram em suas aulas o Google
Classroom, assim relataram: “[...] trabalho com eles no classroom, tem uma aba e eu
sempre coloco o material lá e aviso: ‘’pessoal, está disponibilizado’’ P1, enquanto o
outro professor P4 “[...] conheci o Classroom, [...] que é uma ferramenta do Google,
para usar em sala de aula. Ali eu tenho a linha do tempo do que é passado, [...] até o
aluno que não vem, consegue acompanhar a atividade”. Os professores procuram
usufruir dessas ferramentas disponibilizadas pelo Google, cada um com o seu
propósito, o Professor P1 para a disponibilização do material e Professor P4 para
acompanhamento do desempenho dos alunos.
O Google Education Classroom é uma ferramenta de auxílio o professor,
segundo seu site (2018), oferece diversas atividades para os professores
dinamizarem suas aulas, o professor pode criar sua turma, disponibilizar sua aula
com vídeos para que os alunos acessem quando quiserem, além de outras
ferramentas que podem auxiliar como: Google meet, documentos, sites, agenda
para reuniões, apresentações que podem ser acessadas, drive para arquivo dos
materiais e planilhas no Excel, para uso tanto pelo professor, como pelo aluno.
Já o professor (P2) comentou sobre o desenvolvimento de um projeto em que
os alunos precisavam ser empreendedores, e realizava o acompanhamento das
atividades pela Internet, à medida que ia acontecendo o projeto, uma vez que os
acadêmicos precisavam fazer o comentário de suas atividades por meio de
preenchimento do um formulário disponibilizado na Web e gravação de um vídeo
sobre o que aprenderam.
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[...] um projeto “Sentindo na Pele” [...] ele é um trabalho que a gente
desenvolveu baseado em uma metodologia que o SEBRAE usa em
um programa das Nações Unidas chamada EMPRETEC. [...] todos
os dias eles tinham que entrar lá no nosso formulário eletrônico e
registrar [...] e gravando um vídeo por dia e o vídeo sintetizava todo
esse conhecimento”.

Esse tipo de atividade requerer dos alunos, durante a elaboração do projeto,
uma série de ações como: escolha do assunto, planejamento do empreendimento,
reuniões com o grupo, divisão das tarefas, cronograma, cumprimento das tarefas,
registro do que foi solicitado, gravação do vídeo, criatividade e responsabilidade
para cumprir, a contento, os desafios colocados.
Em outro relato, o professor (P2), mencionou sobre o uso de aplicativos como
Photoshop, um editor de imagens bidimensional e do CorelDraw, utilizado na criação
de logotipos, layouts, boletins informativos, projetos fotográficos e redes sociais,
como diferenciais na aproximação dos alunos com o mercado de trabalho. Assim, se
expressou:
[...] era ensinar as ferramentas básicas de informática que são
aplicadas à Comunicação Social, então trabalhava assim,
Photoshop, CorelDraw, que são aplicativos que eles vão precisar ter
noção, e eu ficava pensando: “Pô, como que eu vou trazer relevância
para eles?”

Mais uma vez, o professor direcionou suas atividades para que o aluno
buscasse as respostas que fossem significativas, e não somente o uso da técnica
em si, mas o que fazer com essa técnica e qual será o resultado ao aplicá-la. Criar
situações em que o aluno usasse as ferramentas, mas dentro de um contexto que
tivesse relevância.
Procedimento muito semelhante foi à proposta para que realizassem a
recriação de uma série do Netflix, quando a atividade foi dinamizada por meio de
ferramentas da Internet. “[...] ah! uma coisa que eles adoram são séries, séries de
cinema, de filmes e de TV, resumindo assim, Netflix né, então eu comecei a fazer
assim: “Olha, nós vamos formar grupos e nós vamos assistir a série e vamos recriar
o cartaz dessa série, é a nossa leitura.” O foco do professor nesse tipo de atividade
é usar o interesse do aluno, sua criatividade, estimular a pesquisa com o propósito
de trazer situações reais para a inserção dos conteúdos a serem trabalhados.
Dando prosseguindo ao trabalho realizado pelo professor, ele acrescentou:
Na minha disciplina de Marketing Digital eu utilizo muito o conteúdo
dos próprios canais dos principais veículos, ou seja, no próprio
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Google tem boletins técnicos que informar toda a tecnologia aplicada
para você poder melhorar a plataforma, o próprio Facebook tem
boletins técnicos, então eu utilizo [...] estudo de caso para a gente
pode trazer casos reais, então quando não o deles mesmos.

Devido à natureza da disciplina, o docente faz uso direto de tutoriais,
boletins e demais documentos produzidos e retirados da Internet para uso dos
alunos, não precisando recorrer a outras fontes. Esses documentos auxiliam nos
esclarecimentos sobre o funcionamento de um software, cursos, programas, objetos
digitais e entre outros.
Já o professor (P3) em relação às atividades com o uso da tecnologia se
posicionou:
É algumas disciplinas são mais fáceis de fazer [uso de determinadas
tecnologias] do que outras para a aplicação. [...] então, em
Transporte [disciplina] eu tenho uma abordagem mais estruturada de
‘’Peer Instruction”, de TBL, então sempre antes de assistir minha aula
eles terão que ter visto uma videoaula e isso ajuda muito na sala de
aula.

O P3 também utiliza o Peer Instrution que faz parte das metodologias
ativas, que significa aprendizagem por pares, este método foi desenvolvido por Eric
Mazur, cuja metodologia consiste na catalogação das respostas pelo professor por
meio de fichas que os alunos levantam e que constam as letras (A,B,C,D) e o
professor confere quantos alunos acertaram as questões propostas; ou pode ser
utilizada uma ferramenta chamada plicker disponibilizada em www.plickers.com para
download, cuja função é captar a votação dos alunos nas alternativas (A,B,C,D), por
meio de fichas com códigos, que permitem ao professor aferir o nível de acertos.
Figura 11 – Alunos com fichas do Plicker

Fonte: ENGAGE all students in critical thinking. Disponível em:
<https://www.plickers.com/>. Acesso em: 20 jun. 2018.
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Figura 12 – Aparelho móvel com o programa do Plicker

Fonte: TAILOR instruction with instant feedback
<https://www.plickers.com/>. Acesso em: 20 jun. 2018

O Professor (P3) utilizou o TBL ou Team-based Learning (TBL) a
aprendizagem por times, quando exigiu uma preparação individual dos alunos, com
leituras do assunto proposto para que se preparassem para as perguntas, que a
princípio foram respondidas por cada aluno e depois discutidas em grupo para
chegarem a uma decisão final sobre a resposta correta, quando usaram uma cartela
e rasparam a letra correspondente à resposta que julgavam certa. Se a resposta
não estiver correta, caracterizada por uma estrela, irão trabalhar até raspar onde
está a estrela. O feedback é imediato. E aí sempre se discute o porquê das
respostas não estarem corretas.
Figura 13 – Cartão de feedback imediato de raspadinha

Fonte: IMEDIATE feedback assement technique. Disponível em:
http://epsteineducation.com/home/about/studentinstructions.aspx. Acesso em: 20 jun. 2018.
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Cada alternativa da raspinha contém uma estrela, que é a resposta certa,
caso o grupo não acerte poderá raspar outra alternativa, que começa com 4 pontos,
mas a pontuação vai decrescendo à medida que os alunos não acertarem resposta.
Segundo Vasiliou et al (2013) e Bollela (2014), no caso de Aprendizagem
Baseada em Equipes ou TBL, sigla em inglês, ratifica ser a oportunidade de aplicar
os conceitos das disciplinas na resolução de um problema real,

para troca de

informações e avançar por meio de pesquisas que possam esclarecer a relação
teoria e prática, pela possibilidade que cria para que vivenciem situações concretas,
como as atividades aplicadas pelo Professor (P3) às suas turmas.
Semelhante ação teve o Professor (P4) com aulas que incentivaram a
pesquisa, os alunos tinham que levantar informações sobre o serviço de rede e
preencherem um formulário. Também utilizou a o plicker, como Professor (P3), mas
para uma finalidade diferente do outro professor e o Google Classroom como
relatado:
[...] incentivo também a pesquisa, que, nesse processo, tem um
formulário a ser preenchido, em que eles colocam todos os sites em
que pesquisaram, o que usaram dessa pesquisa para o trabalho.
Têm alguns documentos com informações de como proceder com
relação àquele serviço de rede, esta é uma experiência que eu tinha
na empresa que eu trouxe para dentro de sala de aula e da
instituição. [...] eles tiveram que registrar o serviço também. Então,
em termos de prática, essa é uma que eu não pretendo tirar nunca,
porque ela vale muito a pena e os alunos dão um feedback muito
bom”. “Eu usei, o Classroom; o plicker a gente já usou em sala de
aula, fiz revisão ‘pra’ prova com lista de exercícios usando o
Classroom. Já viu o plicker, que é aquele que é um controle remoto?
Então, já usei em prova, apliquei avaliação com aquilo.

O Professor (P4) fez uso do plicker para aferir as respostas dos alunos, mas
em uma situação avaliativa, que segundo relatou, imprimiu dificuldades aos alunos
que precisavam dar as respostas dentro de um determinado tempo, gerando
ansiedade por parte dos alunos. O Google Classroom foi utilizado em situações
diferentes, na primeira situação para o preenchimento de um formulário dos
materiais pesquisados na Internet sobre redes, e na outra situação para aferir a
avaliação. Pode-se pontar duas questões que foram evidenciadas nas falas dos
professores, primeiramente, é o entendimento em relação à aplicação da tecnologia
nas práticas educativas. Qual é validade de utilizar o plicker numa avaliação
somativa? Será que não se faz necessário discutir o processo avaliativo e que
instrumentos serão mais adequados?
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Outra questão a ser levantada em relação aos investimentos da própria
instituição em relação ao uso do plicker, é fato de que precisa ser adquirido e para
isto se faz necessário que a mantenedora esteja sensibilizada a respeito do
custo/benefício destas escolhas para o ensino-aprendizagem.
O Professor (P5) investiu na elaboração de videoaulas elaboradas pelos
alunos, quando da realização da entrevista fez as seguintes observações:
[...] esse ano, as videoaulas, se você assistir, eles estão todos
falando bem, com uma boa oratória, se expressando, porque a gente
vê... E alunos, assim, que eu vi no primeiro dia, que não conseguiam
nem olhar pra frente, vou te falar... Estavam gravando vídeo, olhando
e falando, então você vê o processo, né?

O professor trabalhou com videoaulas, desafiando os alunos a gravarem
seus vídeos de acordo com os conteúdos dados pelo professor. O que mais se
destacou na fala do professor foi a evolução dos alunos, quando se tornaram
protagonista de seus aprendizados e como evoluíram na habilidade da oralidade,
comunicação, vocabulário e construção de um pensamento crítico, além da
confiança nela mesmos na edição de suas produções.
O desafio colocado para os alunos é instigante, em contrapartida algumas
limitações devem ser comentadas, uma vez que nem todos possuíam um dispositivo
móvel que pudessem realizar boas filmagens. Nesse momento não conta somente
saber se expressar, mas também como produzir uma boa gravação com o uso
adequado do celular, observando algumas orientações para ter sucesso na
elaboração do vídeo e ter um bom aparelho, com os acessórios necessários, caso
seja preciso, e conhecimentos sobre sua funcionalidade para a obtenção do que se
deseja com sucesso.
Quadro 2.1 – Tema-Eixo - Dimensão das Práticas Docentes
Categoria

Subcategoria

Saber
fazer

Resultados
alcançados
com as
atividades
propostas

Relatos
“Eu dei um exercício lá que eu o colocava sempre em prova, [...] eram
dois ou três alunos que acertavam. Tinha uma questão de interpretação
que eles erravam por não ler [...]. Esse semestre agora 90% dos alunos
acertaram 100% da questão.” P1
[...] ele perceba isso de forma muito imediata, onde eu aplico esse
conhecimento que o está passando para mim hoje...” P2
“Não tive problema, ao contrário do que eu esperava, que teria mais
problemas. Mas os alunos rapidamente aderiram, eles gostam, porque
vale nota e eles preferem.” P3
“[...] algumas turmas eu percebo que têm mais dificuldade, outras,
menos, né? É… Eu percebo que tem turma que tem o engajamento
maior, né? [...] eu incentivei, eu incentivo o quarto ano a ler artigo.” P4
[...], mas quando ele vê diferença, que ele vê que ele evolui, quando ele
vê a coisa...’’ ‘Ele se sente motivado. E uma das coisas mais
importantes para a motivação do aluno é a motivação do professor.” P5
Fonte: Elaborado pela autora

Fr
1

1
1

1
1
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Dentro do II Tema-Eixo – Dimensão da Prática Pedagógica e como
categoria saber fazer e subcategoria os resultados alcançados com as
atividades propostas, quando se discutiu o que os professores alcançaram de
mudança na aprendizagem e na atitude dos alunos, após o uso de atividades
permeadas pela tecnologia. Assim, se posicionou o Professor P1:
Aquilo que te falei, tenho observado um crescimento. Vejo isso,
primeiro, os alunos em sala, [...] comandarem o que vou fazer no
quadro, cada vez mais participativos. [...] eu dei um exercício lá que
eu o colocava sempre em prova, todas as vezes que eu coloquei em
prova, eram dois ou três alunos que acertavam. Tinha uma questão
de interpretação que eles erravam por não ler, às vezes eu uso em
prova ou em sala. Esse semestre agora 90% dos alunos acertaram
100% da questão.

A mesma situação ocorreu como Professor (P2) “eu acho que é essa coisa da
relevância, [...] é que ele perceba isso de forma muito imediata, [...] eu explico o
objetivo daquele dia, porque a gente está ali, eu começo a aula falando o porquê da
gente está ali, porque eu quero que a gente ao final dessa aula consiga saber,
entendeu, e eu deixo isso claro para ele, então é legal”.
Esse professor relata o interesse dos alunos pelas aulas, pela abordagem
que faz em relação à metodologia e a importância da discussão daquele conteúdo
para a formação dos alunos, mostrando também a importância do diálogo para que
compreenda a necessidade do aprendizado apresentado.
Ainda, complementa, em sua fala, a respeito das habilidades básicas
necessárias aos alunos para a execução de qualquer trabalho: a leitura e a
interpretação essenciais para o bom desempenho de qualquer atividade. Nesse
momento vêem-se novos pontos incorporados a este debate: a atitude do professor
e suas escolhas na condução da gestão do conteúdo.
A contribuição do Professor (P3) é interessante pela visão ampliada das
mudanças, não só na sala de aula, mas entre os docentes e como deve a instituição
estar posicionada nesse contexto e assim relatou:
Não tive problema, ao contrário do que eu esperava, que teria mais
problemas. Mas os alunos, rapidamente, aderiram, eles gostam,
porque vale nota e eles preferem. A instituição apoiou mesmo,
comprou o plicker, um investimento financeiro razoável, né?” “Acho
que a gente tem caminhado...” “E os professores... ainda é uma fala
meio dura, mas o professor ainda prefere acreditar que existem
dificuldades [...] do que tentar fazê-lo. A gente tem o problema da
prova, ‘’ah, tem prova demais’’, mas aí é a gente que escolhe. [...] se
eu quiser dar quatro provas todo bimestre para cada turma, eu vou
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ter muita prova. Se eu não quiser isso e usar outros meios de
avaliação, eu posso.

A fala deste professor é relevante, ressalta que não basta apenas mudar a
metodologia, mas é preciso mudar os instrumentos de análise para aferir os
resultados dos alunos, o que adianta novos critérios de orientação para o uso dos
métodos, sem pensar no processo ensino aprendizagem como um todo, que passa
pela elaboração de novos instrumentos de avaliação. Acrescentando, fala a respeito
de engajamento e da postura dos docentes “mas o professor ainda prefere acreditar
que existem dificuldades [...] do que tentar fazê-lo”, isto é, sair da discussão da
dificuldade para a ação, realizar de fato um trabalho; por outro lado mostrou que a
instituição tem apoiado as ações dos professores que se mobilizam para elaborarem
um novo fazer pedagógico.
Esses questionamentos levantados precisam ser considerados, é importante
que o docente esteja motivado, mas outras variáveis precisam ser discutidas para
que possa obter êxito em suas ações, algumas já anunciadas nas falas dos
professores entrevistados
O Professor (P4) fez outras abordagens sobre suas turmas que, no tocante à
realização de um ensino híbrido, não são unânimes, pois a recepção depende de
outros fatores, que perpassam as aulas, como o foco na realização de determinadas
tarefas, que requerem maior atenção por parte dos alunos.
[...] algumas turmas eu percebo que têm mais dificuldade, outras,
menos, né? É… Eu percebo que tem turma que tem o engajamento
maior, né? E eu percebo no quarto ano uma dificuldade de
engajamento em função do TCC. [...] eu incentivei, eu incentivo o
quarto ano a ler artigo. Tem uma matéria, que é uma matéria que
tem muito artigo sobre o assunto. Governança, é logo que tem uma
teoria pesada, eu busco artigos e passo pra eles, tem em Português
e em Inglês.

Neste caso, o professor fala de engajamento dos alunos, inclusive que
existem turmas e turmas, que embora as condições sejam proporcionadas aos
alunos, nem sempre o feedback é igual. Este comenta muito da dificuldade de
elaboração da escrita destes alunos e que pretende investir numa metodologia
chamada Writting Across the Curriculum (WAC), que segundo Pinheiro e Oliveira
(2015) é o desenvolvimento da escrita do aluno por meio de projetos, estudos e
pesquisa para dar apoio aos alunos na execução de seus artigos. Comentou:
“sabem muito da parte técnica, mas diversas dificuldades na expressão escrita”.
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Na entrevista com o Professor (P5) citou outros ingredientes foram citados,
em temos de resultados alcançados com os alunos, a confiança e a motivação do
professor, e do aluno para a constituição da base do que o professor quer
desenvolver na busca de bons resultados:
[...] estabelecer uma relação de confiança, [...] até para eles fazerem
a videoaula, trabalho em grupo, porque se não... se eles não confiam
no professor, aí começam a falar: ‘’tá enrolando, tá inventando
coisa’’. Mas quando ele vê diferença, que ele vê que ele evolui,
quando ele vê a coisa...’’ ‘Ele se sente motivado. E uma das coisas
mais importantes para a motivação do aluno é a motivação do
professor. Os dois trabalham juntos.

O professor agrega outros quesitos ao trabalho da docência, ao perceber que
mudanças ocorrem a partir de uma relação construída entre professor e aluno. Por
meios dos relatos dos professores, percebeu-se que alcançaram outros resultados
que não acontecem somente devido ao ensino híbrido, mas pela existência de
outros componentes que fazem parte desse processo como: a leitura, a
interpretação, a escrita, o foco, a confiança e a motivação, que merecem atenção
quanto se fala em resultados de desempenho dos alunos, uma vez que ajudam a
promover, juntamente, com a metodologia, o alcance das metas traçadas pelos
professores. A questão não é, que aspecto do processo ensino-aprendizagem deve
preponderar sobre o outro, mas é preciso o discernimento de um conjunto de
procedimentos, ações e atitudes que concorrem para que os objetivos traçados
sejam atingidos.
Quadro 2.2 – Tema-Eixo - Dimensão das Práticas Docentes
Categoria

Subcategoria

Saber
fazer

Uso das
Habilidades
dos alunos

Relatos
Fr
“No game teve uma menina que soube mexer na programação...” P1
“Isso a gente faz o tempo inteiro porque, eles escolhem a 2
plataforma, um vai mandar um vídeo do Youtube, outro vai mandar
um vídeo do Facebook.” P2
[...] aí quando eu falo para o aluno que ele tem que usar o Microsoft
Project para fazer o cronograma, ele vai pegar o Microsoft Project 1
para fazer.” P3
“Eu diria, muitos já são nativos digitais, né? Já conhecem, cresceram
com a na tecnologia, né? [...] é, eu tenho um problema, o problema é
você fazer isso funcionar.” P4
1
É importante eles fazerem videoaula, pedir para eles apresentarem 1
temas: mostre o que é a engenharia do zíper, como que funciona o
CD, como que funciona o scanner...” P5
Fonte: Elaborado pela autora

Ainda dentro do II Tema-Eixo – Dimensão das Práticas Docentes, na
categoria saber fazer e como subcategoria o uso das habilidades dos alunos,
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aqui, se investiga como os professores têm aproveitado os conhecimentos
tecnológicos dos alunos, uma vez que estão expostos a todo tipo de informação na
Web, e como estes dispositivos, apps e ferramentas são utilizadas para dinamização
de suas aulas.
Na entrevista com o Professor (P1), este relatou:
Às vezes eu uso muito os alunos para me ajudar a mostrar alguns
aplicativos, algumas coisas porque tem uns que já conhecem. No
game teve uma menina que soube mexer na programação, que você
pode até mexer na pontuação. Eu digo: ‘’gente, vocês podem até
acrescentar nota, mas estão perdendo a oportunidade de aprender”.
Eu tive um aluno que mexeu, mas não foi de má fé, deu cento e
poucos, e eu pergunte como isto? [...] ele disse que foi só mexer na
programação [...] e eu disse que a aula não era de programação.
Logo se resolveu.

O relato do professor aponta que os alunos estão atentos ao que é solicitado
e vão além, explorando até áreas que, segundo o mesmo, até não deveriam, mas o
professor aproveita para acertar a rota “[...] estão perdendo a oportunidade de
aprender”, quando usam o que sabem para “burlar” as regras, o ideal é ter foco na
atividade proposta. Pelo relato, crê-se que essa “ousadia” dos alunos poderia ser
utilizada para propor outras tarefas que pudessem aprimorar o que já é realizado e
propor busca de outros games similares.
Embora tenham ocorrido outros fatos que o docente não tivesse controle, por
um lado foi muito bom, pois ao aplicar novamente este mesmo game poderá fazer
certas recomendações que a priori não dispunha por não ter vivenciado tal
experiência, e por ter ouvido seus alunos e aproveitado o que traziam de novidade
para incorporar à atividade.
Por outro lado, o professor sinalizou: “[...] já teve outro [aluno] que trabalha
com a programação né? O game era todo em inglês, ele viu que tinha um jeito de
passar tudo para o português.” “Teve um que me apresentou um aplicativo que dava
para fazer uma coisa que fazíamos lá de uma forma bem mais simples.” Neste
momento os alunos são parceiros, apresentando outras formas de execução do
game em questão, que só acrescenta ao trabalho realizado, quando usam as
habilidades que já possuem para irem além do resultado esperado.
Já o Professor (P2) contribuiu neste quesito, reportando o acolhimento que
realizou, em relação às contribuições dos alunos:
Isso a gente faz o tempo inteiro, porque eles escolhem a plataforma,
um vai mandar um vídeo do YouTube, outro vai mandar um vídeo do
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Facebook , [...] eu vi uma aluna que tem um blog, então ela traz as
dúvidas dela do dia a dia para poder esclarecer, durante a aula, e
isso e legal, a gente consegue trabalhar ali um caso real, ou seja,
ela já está fazendo isso, entendeu.

O mesmo comentou que os alunos fazem suas escolhas, enriquecendo as
aulas com suas vivências e trazendo suas contribuições. Nem sempre o professor
conhece todas as ferramentas tecnológicas apresentadas pelos alunos. É uma
oportunidade de aprender com quem domina e a forma como o docente recebe essa
ajuda faz a diferença.
O Professor (P3) solicitou que os alunos elaborassem um cronograma para a
realização da tarefa, mas precisariam usar sua criatividade e seu espírito
investigador para buscarem tudo que precisassem para cumprir e execução do
solicitado. Inclusive abordou em seu relato como o professor que, às vezes, trabalha
dando “receita do bolo”, isto é, não permite que o aluno elabore seu conhecimento.
A gente dá muita receita de bolo, e aí quando eu falo para o aluno
que ele tem que usar o Microsoft Project para fazer o cronograma,
ele vai pegar o Microsoft Project para fazer. Eu aviso que quero um
cronograma e digo ‘’me traga o que você quiser’’, quero algo
profissional. Eles vão trabalhando, buscando softwares livres e vão
criando. Ele tem um trabalho, um desafio. Então quanto menos
estruturado é o ‘’como’’ e mais estruturado é “o que’’, mas ele pode
mostrar a ‘’expertise’’ dele em usar tecnologia, em usar outras
coisas.

O Professor (P3) aposta que os alunos vão cumprir o desafio e neste
momento usar todas suas habilidades para executarem a atividade, o que ocorre é
apostar que serão capazes de resolver o problema e darem o retorno esperado.
Precisarão fazer escolhas em relação ao uso da tecnologia para a concretização do
pedido.
Percebeu-se que Professor (P4) trabalhou de forma bem semelhante ao
Professor P3, que assim se manifestou:
Eu diria, muitos já são nativos digitais, né? Já conhecem, cresceram
com a na tecnologia, né? [...] é, eu tenho um problema, o problema é
você fazer isso funcionar. Como você vai fazer eu tenho várias
formas, essa, essa, essa; escolhe entre elas a melhor e me justificar.
Porque aí eu vou entender que você avaliou as várias formas, né?
Que nem eu passo a resolução do serviço de rede. Eles pesquisam
outras correntes para quê? Para entender qual a melhor. Quando
eles forem profissionais de mercado, eles vão ser obrigados a
escolher entre as opções que se tem.
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Os alunos terão que buscar soluções para o estudo de caso, terá que
pesquisar às várias alternativas do mercado e justificar por que a alternativa
escolhida é a mais viável, em termos de custo e funcionalidade e quais são
argumentos que fundamentam suas recomendações. Para isso, terão que investigar
os serviços de rede disponíveis no mercado.
O Professor (P5) aproveitou as habilidades dos alunos da seguinte forma:
É importante eles fazerem videoaula, pedir para eles apresentarem
temas: mostre o que é a engenharia do zíper, como que funciona o
CD, como que funciona o scanner, coisas assim, aleatórias né, que
você não vê importância e para você explicar é muito difícil, porque
você tem que falar daquela tecnologia, de forma simples, em um
minuto, essa é a profundidade.

Nesse caso existem três desafios, em primeiro lugar, a elaboração da
videoaula em um minuto; em segundo lugar, a própria pesquisa do que será
veiculado e em terceiro lugar as buscas de tecnologias de como elas funcionam. São
várias as competências e habilidades que serão necessárias para resolver o que o
professor espera dos alunos.
Em todos os exemplos citados sobre tecnologia, percebe-se que o
professor sempre busca colocar o aluno no centro do processo ensino
aprendizagem, não dando as respostas, mas fazendo com que vá buscá-las, em
algumas vezes eles trazem outras contribuições que não estão previstas pelo
professor, mas, o que deve ser feito é canalizá-las devidamente para que se possa
aproveitar as iniciativas dos alunos e usá-las para construção de novos ambientes
de aprendizagens, encorajando-os e orientando-os em suas pesquisas.
Quadro 2.3 – Tema-Eixo - Dimensão das Práticas Docentes
Categoria Subcategoria

Saber
fazer

Formações
Não formais
impulsionadoras
de ações em
sala de aula

Relatos
Fr
“Trabalhei 30 anos na empresa [...] foi uma excelente escola.” P1
“Buscar essas vivências fora da... desse ambiente acadêmico, porque o 2
que eu ensino para eles é o que o mercado está exigindo.” P2
“Ele tem que correr atrás de alguma empresa e resolver realmente o
problema dela, priorizando o que a gente faz em sala de aula. Isso
demanda muito tempo deles.” P3
“Assim, eu sempre opto por trabalhar atividades mais técnicas e mais 3
práticas. [...] eu falo: ‘’Ó, você vai pegar, vocês vão ter atividade tal,
vocês vão instalar tal… é… instalar o serviço Linux, [...] aqui está o guia.”
P4
[...] assim, a partir do feedback dos alunos, eu monto a próxima aula, eu
penso a próxima atividade. É... Já tive vez da gente montar contrato de
trabalho [...] E no meio do processo, o negócio não vai...[...] eu mudo
toda a estrutura, todo o método...” P5
Fonte: Elaborado pela autora
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Ainda dentro do II Tema-Eixo – Dimensão das Práticas Docentes, na
categoria

saber

fazer

e

como

subcategoria

Formações

não

formais

impulsionadoras de ações em sala de aula, constitui todas as formações que o
professor possui fora de situações formais educativas, consideradas um trabalho em
outras esferas da docência, experiências em situações do cotidiano e também
dentro da escola, mas fruto de suas vivências, que podem concorrer para melhoria
do desempenho do professor em sala de aula, uma vez que incorporaria este
repertório às suas reflexões e aprimoramento das práticas.
O Professor (P1) trouxe de forma significativa suas vivências e colocou como
o seu trabalho na empresa contribuiu para sua segurança frente à sala de aula e
conhecimentos para a docência:
Nas três fábricas tive muitas oportunidades de dar palestras e fazer
treinamentos para os funcionários. Isso foi muito importante para o
que hoje eu sou. Trabalhei 30 anos na empresa Y e logo que saí
comecei a lecionar e isso é o que mais gosto de fazer, e eu descobri
lá na época do estágio. A Empresa Y foi uma excelente escola onde
pude adquirir muita experiência e hoje me alegra muito poder passar
estas experiências e conhecimentos para meus alunos.

O Professor (P2) corrobora o Professor (P1), conforme reportou sobre a
importância de outras suas formações, no campo profissional e relacionados com
empresas, como diferenciais para o trabalho da docência, uma vez que experiências
fora do âmbito acadêmico, possibilitam uma conversa com as questões teóricas.
Buscar essas vivências fora... desse ambiente acadêmico, porque o
que eu ensino para eles é o que o mercado está exigindo agora
assim, o mercado não quer aquele profissional que está lendo um
livro sobre rede social, ele quer o que está acontecendo agora, ele
quer alguém que já tenha conversado sobre esse assunto, ele quer
alguém que seja usuário dessa tecnologia, ele uma pessoa mais
preparada, então eu busco o tempo inteiro estar me informando,
participando e conversando com eles.

Os Professores P3, P4 e P5 relataram experiências diferentes, partindo de
suas práticas de sala de aula, o que será ensinado não deve ser ministrado pronto
para os alunos, estes precisam realizar o seu trabalho investigativo e usar todas
suas habilidades na realização do que é proposto. Assim, relatou o Professor P1:
Ele tem que correr atrás de alguma empresa e resolver realmente o
problema dela, priorizando o que a gente faz em sala de aula. Isso
demanda muito tempo deles. Mas no final ficam felizes porque eles
vêem o que é teoria na prática. E o fenômeno transporte comecei a
fazer isso esse ano, fora da sala de aula, fora da hora de aula, eles
têm que resolver algum problema de trocador de calor, aquecedor
solar, e isso tem mostrado engajamento de grande parte da turma
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tanto é que alguns querem instalar em algum lugar, eles inventaram
coisas no projeto deles. Então, sim, acho que sim, tudo engaja eles e
deixando eles livres, conseguem usar mais a tecnologia.

O mesmo ocorreu com o Professor (P4) que, a partir de suas experiências,
colocou que não é dar atividades engessadas, mas que as mesmas precisariam
desafiar o aluno para a descoberta e para a condução de novas ideias:
Assim, eu sempre opto por trabalhar atividades mais técnicas e mais
práticas. Então a minha escolha é essa: é fazer de forma mais
prática. Apesar de eu ter trabalhado muito tempo entre… é… o corpo
técnico e a liderança da empresa, no caso de… é… fora da
faculdade, eu sempre gostei de realizar! De fazer! Estar atrás de uma
mesa e cruzar meus braços e falar que tudo se faça não é o meu
jeito. Isso eu empresto pra sala de aula, isso eu levo pra sala de
aula e isso modifica as decisões e as práticas que eu passo para os
alunos, ou seja, eu falo: ‘’Ó, você vai pegar, vocês vão ter atividade
tal, vocês vão instalar tal… é… instalar o serviço Linux, instalar o
serviço tal, aqui está o guia. Façam! Façam!’’. Assim. E aí, eles vão
ter dificuldades e eu prefiro estar lá apoiando a dificuldade do que
simplesmente… [...] eu percebo que tem em algumas matérias, que
os professores fazem exatamente como o aluno tem que fazer, tipo:
’reescreva o que eu já fiz, está aqui, você reescreve’’; isso eu acho
que é copiar e colar, isso não é fazer.

O Professor (P5), também usou as experiências construídas para impulsionar
as ações em sala de aula, e busca na sua própria prática, o que será ministrado aos
alunos:
[...] assim, a partir do feedback dos alunos, eu monto a próxima aula,
eu penso a próxima atividade. É... Já tive vez de a gente montar
contrato de trabalho, a gente monta um contrato de trabalho e decide
como vai ser a avaliação... E no meio do processo, o negócio não
vai... Não vi legal. Começa a ficar meio bagunçado, aí os alunos:
‘’professora, não deu certo, não deu certo.’’; ‘’tudo bem, não deu
certo, a gente muda. Eu mudo toda a estrutura, todo o método que
eu tinha montado para aquela disciplina e tento adaptar para aquela
turma.

Os professores se retroalimentam de suas experiências para poder avançar
com seus alunos. As vivências dos docentes são balizadores para seus trabalhos
docentes, tanto em termos do que trazem de experiências de fora da academia,
como de suas experiências dentro da sala de aula, sendo referenciais para melhoria
de suas práticas. Fato referendado por Nóvoa (1992), ao apontar que os saberes
que os professores elaboram durante sua trajetória, dentre eles os saberes da
prática, determinam suas escolhas com repercussão em seu fazer pedagógico.
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Quadro 3 – Dimensão da Pessoa do Professor
Categoria

Subcategoria

Saber ser

Características
pessoais
influenciadoras
das escolhas
profissionais

Relatos

Fr

“Uma característica pessoal minha é que eu gosto de
aperfeiçoamento”. P1
[...] eu acho que essa coisa de iniciativa e busca de
oportunidades”. P2
“A curiosidade. Eu sou muito... eu fico chateado muito rápido... “

1

“Então tenho de projetar, tenho o negócio da canetinha que a
gente comprou pra usar em sala de aula, e assim, eu gosto de...
Essa curiosidade de fazer, é...”
Acho que flexibilidade, acho que... a gente abre mão de muita
coisa”. (P5)
Fonte: Elaborado pela autora

2

1

1

Na Dimensão Pessoa do Professor, é constituída por tudo aquilo que
caracteriza o docente enquanto pessoa, suas atitudes, valores, sua visão de mundo,
marcas que imprimem sua personalidade, no que é realizado. Foi traçada como
categoria o saber ser, que é uma construção pessoal, cada um se vê de uma
determinada forma e a partir dessa projeção de si mesmo, realiza suas escolhas. No
tocante

à

subcategoria,

foi

sumarizada

em

características

pessoais

influenciadoras das escolhas profissionais, cada entrevistado se posicionou em
seus relatos.
O Professor (P1) colocou que:
Uma característica pessoal minha é que eu gosto de
aperfeiçoamento, de sempre fazer melhor, tanto é que nunca usei os
mesmos slides. Então essa característica de querer inovar, para
mim, tem um resultado excepcional, porque não só isso vai melhorar
a forma com que o aprendizado do aluno vai ocorrer.

Aperfeiçoar e inovar sempre são as marcas desse profissional, características
necessárias ao docente, que quer estar junto às necessidades de seus alunos. Ser
sujeito desse tempo e acompanhar o que os alunos estão também discutindo, como
elementos a serem incorporados ao seu trabalho. Ainda acrescenta “nunca usei os
mesmos slides”, porque cada turma é uma turma, e o professor também se modifica
por meio de suas experiências, assim é natural que novos ajustes sejam feitos ao
seu material didático, como consequência dessas novas aquisições realizadas ao
longo de sua carreira docente.

Já, o Professor (P2) falou, em relação as suas caraterísticas:
[...] eu acho que essa coisa de iniciativa e busca de oportunidades o
tempo inteiro, eu brinco com o P3 assim, [existe] a chance de dar
errado, mas a gente não deixa de fazer por medo de dar errado,
então assim, essa coisa de explorar minha rede de contatos [...]
então eu ligo para um amigo e quando eu vou falar desse tema, você
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teve algum professor que foi reverência, e eu vejo que o cara fez isso
[...] e trago e aplico no meu conhecimento.”

Em sua fala, existem algumas palavras chaves: iniciativa e busca de
oportunidades, atitudes essenciais para impulsionar novas rotas; sem iniciativa nada
muda na vida e no mundo, e a busca de oportunidades aqui foi exemplificada pelo
Professor P2, por meio de uma rede de contatos (network) para ampliar as
experiências da sala de aula e aproximar os alunos de situações reais..
Os Professores (P3 e P4) justificaram suas caraterísticas, apontando a
curiosidade como o grande diferencial de suas personalidades, como relataram:
A curiosidade. Eu sou muito... eu fico chateado muito rápido... esse
processo pedagógico é o que eu queria ter tido. Acho que minha
curiosidade, vontade de estar mudando, acertando o processo,
mexendo nele ajuda nisso: no meu projeto pedagógico, no meu
saber fazer.” A curiosidade o move e também fica entediado com as
mesmas coisas, fazem com que ele, sempre queria novidades e por
isto não considera nada pronto. (P3)

Corroborando o Professor (P4)
Então tenho de projetar, tenho o negócio da canetinha que a gente
comprou pra usar em sala de aula, e assim, eu gosto de... Essa
curiosidade de fazer, é... E nem sempre fazer igual, né? Porque as
pessoas são diferentes, a evolução, é normal, isso eu empresto pra
sala de aula. Conhecimento que eu... a experiência que eu tenho, é...
de mercado eu levo pra sala de aula. Então, assim, você falar com a
propriedade de quem já fez é diferente de você chegar na sala de
aula e falar: "É assim porque está no livro.

Também falou a respeito da curiosidade e acrescenta que ela leva ao
conhecimento, pois querer saber é essencial para as mudanças.
Enquanto o Professora (P5) acredita que ser flexível é o que faz a diferença:
Acho que flexibilidade, acho que... a gente abre mão de muita coisa.
[...] durante a pós-graduação, eu conheci meu referencial teórico [...]
o modelo dos Campos Semânticos, que eu uso nas minhas aulas e
tudo mais, E desde que eu estudei essa teoria, estudo ela até hoje,
pesquiso, publico na área, que eu sou apaixonada, mudou minha
forma de entender a sala de aula.

Quando se refere à flexibilidade é no sentido de se permitir aprender para
mudar a sala de aula. Os professores possuem características variadas, mas que
são necessárias para traçar novos caminhos como: o aperfeiçoamento, a iniciativa, a
curiosidade e a flexibilidade, citadas pelos entrevistados como suas marcas
pessoais, promotoras de suas escolhas na vida pessoal e projetadas em suas vidas
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acadêmicas. Mais uma vez aponta-se Nóvoa (1992) que comenta a respeito das
características pessoais dos professores como representativas de suas ações na
docência.
Quadro 3.1 – Dimensão da Pessoa do Professor
Categoria

Saber ser

Subcategoria

Relatos

Escolhas como
um diferencial
formador

“Eu não tenho a experiência da fábrica [hoje], mas tenho a
experiência dos meus alunos. Você como professor precisa e acaba
se atualizando. É uma profissão que não tem fim.” P1
[...] a minha empresa estava em um processo de crescimento e [...]
quando eu entrei [para dar aula no curso], achei que era um negócio
foi quando comecei a reparar e me apaixonar não por isso, por esse
desenvolvimento dessas pessoas.” P2
“Eu fiz engenharia, fui trabalhar em fábrica, mas sempre tive um
sonho de estar em sala de aula. Então eu comento sempre que eu
larguei mão de coisas para estar em sala de aula...” P3
“Então, o mestrado veio nesse momento. E mesmo em
metodologias ativas, tem tudo a ver com o que eu gosto: é usar a
tecnologia, ensino híbrido, tudo, todas essas ferramentas que a
gente tem, é... sala de aula invertida.” P4
“Se eu não tivesse feito essas aulas a mais, se eu não tivesse
pegado o referencial teórico e tirado do papel, aplicado em sala de
aula mesmo, isso é escolha.” P5
Fonte: Elaborado pela autora

Fr
1

1

1

1
1

Na Dimensão da Pessoa do Professor e como categoria saber ser e
subcategoria as escolhas como um diferencial formador, são entendidas aqui,
como as experiências significativas que tornam possível uma outra condução da
gestão da sala de aula, como posto pelo Professor (P1):
Eu não tenho a experiência da fábrica [hoje], mas tenho a
experiência dos meus alunos, aí que vem a importância do
protagonismo do aluno na sala, olha como que é importante. Eu
incentivo muito que eles tragam para sala os exemplos deles, isso é
muito legal. Na Engenharia isso é muito forte, e na administração
também. “Então essa troca é um grande motivador. Você como
professor precisa e acaba se atualizando. É uma profissão que não
tem fim.

O Professor (P1) aproveita as experiências dos alunos para explorá-las e, a
partir delas, agregar os conteúdos da aula. Existe nessa fala uma frase significativa,
quando relata que “ser professor é uma profissão que não tem fim”, devido à
necessidade de sempre ter que adaptá-la ao mundo, à escola, à turma, às questões
educacionais que estão sendo discutidas em cada período histórico, assim “ser
professor”, é ser sujeito deste tempo e se metamorfosear sempre nas temáticas que
estão sendo discutidas, no momento.
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O Professor (P2) relatou que foram as experiências pertinentes ao seu
trabalho, num primeiro momento, que o moveram, mas, ele passou por um processo
de transformação na docência, conforme se observou:
[...] foi o meu negócio que exigiu a minha aproximação com a
academia. [...] a minha empresa estava em um processo de
crescimento e [...] eu não tinha gente para trabalhar, eu brincava que
o coordenador do curso de comunicação que ele era a minha mão do
RH, aí eu falei: ‘preciso me aproximar dessa instituição, porque lá
estão os meus futuros funcionários’. Ai o professor X me chamou e
disse: ‘- eu preciso que você me ajude a resolver um problema que
eu te ajudo a resolver o outro, aí você vai formar o cara que vai
trabalhar com você. [...] quando eu entrei [para dar aula no curso],
achei que era um negócio, foi quando comecei a reparar e me
apaixonar não por isso, pelo desenvolvimento dessas pessoas.

O que o Professor (P2) colocou um pensar sobre a docência, afinal o que é
ser professor? É simplesmente colocar na forma para o mercado de trabalho? É
empacotar e despachar? Mas, foi a partir do que aconteceu em sala de sala, que
houve a mudança na postura “[...] quando eu entrei [para dar aula no curso], achei
que era um negócio, foi quando comecei a reparar e me apaixonar não por isso, pelo
desenvolvimento dessas pessoas”. Essa fala indica sua transformação, quando
percebe que a Educação não passa somente pelo campo profissional, mas contribui
para a formação integral do ser humano.
Já, o Professor (P3) fez o seguinte relato, no tocante às suas escolhas como
um diferencial em sua vida:
Acho que a diferença também, o que eu já conversei com outros
professores, é de quem escolheu isso... eu não fiz o caminho
clássico do professor, o ‘’ser professor’’ não era meu trabalho, era
meu sonho. Eu fiz engenharia, fui trabalhar em fábrica, mas sempre
tive um sonho de estar em sala de aula. Então eu comento sempre
que eu larguei mão de coisas para estar em sala de aula, e toda vez
que eu entro em sala de aula, eu me pergunto, se eu quero estar ali,
porque no dia em que eu não quiser mais estar ali, tenho que mudar
o meu caminho.

A diferença do registro do Professor (P3) foi querer “ser professor”, era um
sonho estar em sala de aula, finalmente realizado. Quando não houver mais esse
entusiasmo, está na hora de mudar, não tem como fazer o que não satisfaz, como
inspirar outras pessoas sem vontade de estar em sala de aula, o que pode ser
traduzido em uma séries de negativas: não preparar aula, não ouvir os alunos, não
se preparar tecnicamente para a construção dos conteúdos, não cumprir
devidamente com os compromissos referentes à profissão, não trocar com seus
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pares, não respeitar o tempo do outro, não dialogar, não viver sua docência.

Aqui

são alguns exemplos, resultantes de estar num lugar que não é reconhecido como o
lugar que se quer estar.
O Professor (P4) viu a sua formação continuada e as experiências
vivenciadas no GEMAA como bases de sustentação para suas aulas :
Então, o mestrado veio nesse momento. E mesmo em metodologias
ativas, tem tudo a ver com o que eu gosto: é usar a tecnologia,
ensino híbrido, tudo, todas essas ferramentas que a gente tem, é...
sala de aula invertida, todos esses conceitos e aí... Eu falei: ‘’cara, é
aí que eu preciso é aí que eu vou encontrar como me comunicar
melhor com os alunos, fazer com que eles participem da aula de uma
forma diferente.’ É... pra mim foi isso a trajetória. E aí minhas
inciativas com certeza mudaram a forma como eu encaro a sala de
aula.

O professor refere-se as suas aprendizagens com o uso do ensino híbrido,
que segundo Bacich, Neto e Trevisan (2015) é um modelo que pode usar espaço
presencial e o espaço virtual, pode também ocorrer com a alocação de disciplinas
que são ministradas on-line, ou com o ensino totalmente a distância. Aproveitou para
desenvolver de forma hibrida seus projetos.
Quando P4 referiu-se à sala de aula invertida, tem-se conformidade com que
Schell (2015) propôs a respeito da parte teórica da disciplina ser estudada em casa
ou disponibilizada on-line ou offline, permitindo, assim, que os alunos se apropriem
dos conteúdos para a realização de trabalhos em sala de aula, tomando por base os
materiais disponibilizados para a implementação de projetos. O professor em
questão soube aproveitar o que aprendeu para aplicar à sua turma.
Já o Professor (P5) falou como a formação continuada mudou suas escolhas:
[...] mudei foi minha interação com as pessoas também, porque eu
aprendi que o que falo não é exatamente o que a pessoa escuta, é
uma das coisas que, pra mim, no processo de comunicação, são
muito importantes. Aí, eu acho que mudou bastante a minha carreira.
Essas escolhas foram totalmente um diferencial para que eu sou
hoje. Se eu não tivesse feito essas aulas a mais, se eu não tivesse
pegado o referencial teórico e tirado do papel, aplicado em sala de
aula mesmo, isso é escolha.

Pode ser observado que a formação para o Professor (P5) foi um
aperfeiçoamento dos seus conhecimentos, quando percebeu que a teoria permeava
a prática e fez com que isso estivesse presente em suas aulas. Foi capaz de
transpor seus aprendizados para suas turmas para melhorar seu desempenho.
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De uma forma geral, embora os meios ou métodos de cada professor sejam
singulares, todos são docentes que querem fazer diferença no que realizam, estão
preocupados com o desempenho dos seus alunos e comprometidos com a formação
destes, logo, esses profissionais do GEMAA levam para a sala de aula atividades
engajadoras, motivadoras e facilitadoras do aprendizado.
Quadro 3.2 – Dimensão da Pessoa do Professor
Categori
a

Saber
ser

Subcategoria

As dificuldades
e acertos
da Docência

Relatos

Fr

“Uma dificuldade que tive no começo era de falta de tempo para o
trabalho. Eu dava aula e trabalhava, como eu falei. Como eu falo para
meus alunos, eu nunca trabalhei tanto na minha vida quanto depois
que parei de trabalhar.” P1
“Me envolvi muito intensamente com o grupo de metodologia ativas e
digo que ali foi a minha principal formação...” P2
“O nível de repetições, reprovações e engajamento dos alunos que
me afligiu até 2014, comecei a repensar tudo isso e a buscar novas
formas de planejar a disciplina.” P3
“[...] no primeiro ano, peguei uma matéria que eu não estava
acostumado a dar aula[...]. Então, pra mim, assim, aquilo, nossa! Tem
que imprimir, colocar, pegar, levar…, mas eu não tinha projetor na
sala [...] aí…fui lá e comprei um projetor pra mim.” P4
“Eu mudo toda a estrutura, todo o método que eu tinha montado para
aquela disciplina e tento adaptar para aquela turma, porque às vezes
numa da certo [...] igual ano passado, que eu dei as videoaulas pra
eles fazerem, não ficaram boas, né?” P5
Fonte: Elaborado pela autora

1

1
1

1

1

Nesta parte da Dimensão da Pessoa do Professor, categoria ser
professor e na subcategoria as dificuldades e acertos na docência, têm-se
questões que cercam a profissão, mas que repercutem nos entraves pessoais, que
se manifestam em como se lida com esses conflitos e que estratégias pessoais são
construídas para sair dos impasses vividos. O Professor (P1) relatou sobre a
dificuldade de administrar o tempo “uma dificuldade que tive no começo era de falta
de tempo para o trabalho”. Eu dava aula e trabalhava, como eu falei. Como eu falo
para meus alunos, eu nunca trabalhei tanto na minha vida quanto depois que parei
de trabalhar.” É um contrassenso, mas foi a forma que se expressou para dizer que
o trabalho da docência é árduo, repensando suas duas jornadas, uma na empresa e
outra na docência.
O Professor (P2) falou dos seus acertos, que estão no envolvimento com a
formação que encontrou no GEMAA e com sua própria turma, como fontes de
aprendizado:
Me envolvi muito intensamente com o grupo de metodologia ativas e
digo que ali foi a minha principal formação, porque ali que eu tenho
contato com os professores que são minha referência, então tudo o
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que eu preciso, se eu tenho alguma dúvida, é onde eu vou buscar
informação, [...] é com uma turma que estou aprendendo,
aprendendo com eles e vou trazendo essas práticas e muito disso. E
isso foi impactando muito nessa construção desse perfil professor e
hoje eu digo o que me realiza mais pessoalmente e
profissionalmente é a atividade de professor, eu brinco que a outra
virou segunda plano, e é muito engraçado isso...

Em sua fala existem alguns achados que podem ser sinalizados, que o grupo
de metodologia ativa foi fonte de inspiração e de sistematização de seus
conhecimentos e quanto os alunos foram importantes para o entendimento de sua
própria prática e como todos esses fatores ajudaram a construir o seu perfil de
professor que, mesmo vindo com uma metodologia de trabalho forjada na indústria,
está centrado na realização da atividade docente.
Os Professores (P3, P4 e P5) sinalizaram suas dificuldades e o que os fez
mudarem:
O nível de repetições, reprovações e engajamento dos alunos que
me afligiu até 2014, comecei a repensar tudo isso e a buscar novas
formas de planejar a disciplina e a minha vida toda. Então isso foi
acontecendo naturalmente, a migração para o meio acadêmico e a
migração para algumas disciplinas. Terminando o doutorado, terei
que focar em uma área de pesquisa e não vou poder somente dar
aula de algo muito gostoso. (P3)

O Professor (P3) manifestou sua insatisfação com os resultados dos alunos
e estes o fizeram tomar uma atitude por perceber que não era possível continuar a
reproduzir a mesma aula e o mesmo resultado, assim vieram os questionamentos.
Como envolver os alunos na aprendizagem dos conteúdos para que se sentissem
motivados e como consequência participariam das aulas? Que metodologias
poderiam ser utilizadas para que apreendessem os conteúdos? Que metodologias
poderiam ser escolhidas para atingir os alunos? Essas inquietudes moveram o
professor para tomar uma atitude.
A dificuldade do Professor (P4) foi em nível das condições inerentes à
elaboração da metodologia e recursos adequados para a aplicação da aula:
[...] no primeiro ano, peguei uma matéria que eu não estava
acostumado a dar aula. Eu estava técnico, assim, conhecia o
mercado, tinha experiência, tinha alguns anos de empresa e tinha a
pós-graduação num tema, mas usava retroprojetor. Então, pra mim,
assim, aquilo, nossa! Tem que imprimir, colocar, pegar, levar…, mas
eu não tinha projetor na sala. E aí, eu falei: ‘’não, vou fazer diferente,
vou fazer da forma como eu acho que tem que ser.’’; aí…fui lá e
comprei um projetor para mim.
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O Professor (P4) apontou a sua pouca intimidade em estar em sala de aula,
devido ao seu perfil, assim como lidar com as nuances de ser professor, inclusive
como trabalhar as questões da tecnologia sem ter um material adequado, um
paradoxo. Trabalhar com tecnologia sem tecnologia.

E foi a partir dessas

constatações que o professor tomou outras providências para resolver suas
limitações.
O Professor (P5) relatou a questão do próprio método escolhido que, segundo
ele, dependeria do seu público para uma aplicação efetiva: “Eu mudo toda a
estrutura, todo o método que eu tinha montado para aquela disciplina e tento
adaptar para aquela turma, porque às vezes numa dá certo. [...] igual ano passado,
que eu dei as videoaulas pra eles fazerem, não ficaram boas, né?”. Ficou claro que
os professores trabalharam com entraves diferentes, mas certos que queriam mudar
o resultado da aprendizagem dos alunos. Nas falas, isso é evidenciado, eles
elegeram mudar suas metodologias e privilegiar recursos para a execução do que
programaram.
Quadro 3.3 – Dimensão da Pessoa do Professor
Categoria

Saber ser

Subcategoria

Percepção
das
Mudanças

Relatos

Fr

[...] ‘’cara, pega esses aqui são ótimos!” Ele já tinha aquele material havia
uns seis anos e estava me dando aquele material e me disse para não
dar trabalho. Aí quando acabou o primeiro semestre eu pensei: ‘’não, não
vou usar esse material...’’. P1
“Então, eu vim por um incidente de mercado, porque eu precisava de
gente para trabalhar e hoje me descobri professor e eu falei: “Cara, é isso
que me faz feliz...” P2
“o curso não está pronto e nunca estará e vocês têm um papel, então
vocês têm que criticar o professor, vocês têm que exigir projetos, [...]
sejam a locomotiva e isso é traumático para todo mundo ...” P3
[...] minhas inciativas com certeza mudaram a forma como eu encaro a
sala de aula [...] Para mim foi antes e depois.[...] é algo que eu tentava
fazer sem ter uma estrutura, sem ter alguém que pensasse nisso e aí
quando eles criaram [ o GEMAA], eu falei: ‘’olha, é aí que eu tenho que
estar...” P4
“[...] o que faz um professor perceber que as mudanças são necessárias,
acho que é saber ouvir, é importante. Porque a partir do momento que
ele acha que ele já sabe tudo, tudo que as pessoas falarem pra ele vai
bater e vai sair, porque ele já sabe tudo...” P5
Fonte: Elaborado pela autora

1

1

1

1

1

Nesta Dimensão da Pessoa do Professor, na categoria ser professor,
tendo como subcategoria a percepção das mudanças, encontram-se todos os
fatos que acontecem na educação, na cultura, enfim na sociedade e que impactam o
mundo, trazendo repercussões para a vida pessoal e profissional de cada pessoa,
repercutindo em outras tomadas de decisões frente às novas demandas.
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O Professor (P1) relatou sua experiência e como se posicionou para elaborar
seu material didático, frente às suas descobertas:
[...] O mundo hoje muda muito rápido. Quando eu comecei a dar aula
foi até curioso, o pai de um amigo meu dava aula na AMAN, na
época tinha uns livros de matemática e ele me disse: ‘- cara, pega
esses aqui, são ótimos!’ Ele já tinha aquele material havia uns seis
anos e estava me dando aquele material e me disse: ‘- para não dar
trabalho’. Aí, quando acabou o primeiro semestre eu pensei: ‘’não,
não vou usar esse material. [...] chegar aqui, fazer uma aula e
observar que aquilo pode ser melhor.

O professor percebeu que não era possível continuar a fazer as mesmas
coisas e principalmente, com a visão dos outros. Viu a necessidade de fazer seu
próprio caminho, uma vez que as coisas não são estáticas. É necessário se
apropriar do que se faz, não tem como ministrar aulas a partir do ponto de vista do
outro. O Professor (P1) não hesitou, “não vou usar esse material”, havendo um
entendimento que a pesquisa, o aprofundamento dos conteúdos, a elaboração dos
materiais didáticos, as escolhas metodologias fazem parte da rotina do docente e
são intransferíveis. Cada um precisa viver a sua experiência.
O Professor (P2) percebeu sua transformação no próprio trabalho, por meio
de sua imersão na docência, tendo sua lógica alterada, no cotidiano da sala de aula.
Então, eu vim por um incidente de mercado, porque eu precisava de
gente para trabalhar [comigo] e hoje me descobri professor e eu falei:
“- Cara, é isso que me faz feliz, eu venho de segunda a sexta, eu vim
para dar aula um dia e hoje, se deixarem, eu durmo aqui dentro
(risos).

Sua fala mostra uma transformação interior, saiu de uma pessoa de visão
pragmática e técnica para uma visão humana, priorizando as conquistas dos seus
alunos, devido a sua conquista pessoal, que foi decisiva nessa caminhada, como
anteriormente já havia comentado: [...] quando eu entrei [para dar aula no curso],
achei que era um negócio, foi quando comecei a reparar e me apaixonar não por
isso,

pelo

desenvolvimento

dessas

pessoas”.

As

falas

do

professor

se

complementam, em termos de sua realização pessoal e percepção em outro lugar.
Sair da postura de estar no mercado para estar em sala de aula.
O Professor (P3) trouxe outras colaborações, uma delas é que as coisas
nunca estarão prontas, até porque depois de prontas, outras questões surgirão, e
assim sucessivamente. Ter essa clareza é fundamental, num mundo que muda
todos os dias. Assim, se posicionou, junto aos alunos:
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[...] o curso não está pronto e nunca estará e vocês têm um papel,
então vocês têm que criticar o professor, vocês têm que exigir
projetos, exigir relevância, vocês não são passageiros, vocês são os
autores do processo então, não fiquem à reboque, ajudem a ser a
locomotiva, sejam a locomotiva e isso é traumático para todo mundo.

Entender que o curso nunca estará pronto é incorporar a mudança, como um
movimento que não tem fim e que por mais que se diga “está pronto” será naquele
recorte de tempo. O Professor (P3) tem essa noção bem delineada em suas
atitudes, quando focou “vocês são autores... não fiquem a reboque, ajudem a ser
locomotiva”. Completando essas ideias o docente colocou: “Acorda, vocês fazem
parte desta história”.
O Professor (P4) corroborou, ao contar suas iniciativas, todas advindas dos
fatos que ocorreram em seu entorno, como a formação do GEMAA, em que se
capacitou, assim como aos avanços tecnológicos que fizeram com que se movesse
para que suas aulas não ficassem defasadas:
[...] minhas inciativas com certeza mudaram a forma como eu encaro
a sala de aula e como eu encaro fazer as atividades em sala de aula.
Para mim foi antes e depois. É algo que eu... É algo que eu tentava
fazer sem ter uma estrutura, sem ter alguém que pensasse nisso e aí
quando eles criaram [o GEMAA], eu falei: ‘’- olha, é aí que eu tenho
que estar, é daí que eu tenho que fazer parte.” “Esse é meu
caminho. [...] essas escolhas foram um diferencial, com certeza, né?
E aí com relação à mudança, a única coisa certa é que você tem que
mudar tudo, e na área de tecnologia, se você não quiser mudar, você
é um professor obsoleto em dois anos. Se você tem algo diferente ...
a não ser que, seja algo que não muda muito, o que, em tecnologia,
é muito difícil. Mais redes, tecnologias novas, softwares novos... Eu
comprei software pra fazer avaliação de wireless e levei pra sala. Eu
fiz um monte de coisa por minha inciativa, porque eu gosto, porque
eu trabalho com isso.

O Professor (P5) relatou a importância da escuta, só inova quem sai de si e
vai ao encontro do outro, seja para concordar e para discordar, como um momento
de reflexão, sair do seu eixo para se permitir ver pontos de vistas diferenciados,
ainda não imaginados, talvez pela falta da discussão saudável para enriquecer o
próprio ponto de vista. Fechar-se significa ficar preso em suas próprias crenças e
concepções, não se permitir desafios, postura antagônica nesses tempos vividos:
“[...] o que faz um professor perceber que as mudanças são necessárias, acho que é
saber ouvir, é importante. Porque a partir do momento que ele acha que já sabe
tudo, tudo que as pessoas falarem pra ele vai bater e vai sair, porque ele já sabe
tudo”.
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As ponderações do professor são sensatas, sair de si para permitir ser
avaliado, sem preconceitos e se autorizar a mudar. As limitações são impostas por
cada um, livrar-se dessas amarras para ouvir o outro e se colocar no lugar do outro é
um movimento de dentro para fora, somente possível no âmbito pessoal. A chave
está na mão das pessoas, confirmado por Freire ( 2004, p. 135) “ minha segurança
se funda na convicção que sei algo, e de que ignora algo a que se junta a certeza,
de que posso saber melhor o que já sei, e conhecer o que ainda não sei”. É um
alerta as certezas!
Quadro 3.4 – Dimensão da Pessoa do Professor
Categoria

Saber ser

Subcategoria

A Representação
do que sou
enquanto
professor

Relatos
“Então isso é uma coisa que me ajudou muito e sede de aprender
coisas novas e melhorar o que já existe. (P1) “Ah sim! Grande
vantagem de ser professor... vou aprender para o resto da vida.”
P1
“Eu sou assim, sou muito curioso...“Me exijo estudar todos os dias.”
P2
“Para mim é o Carl Sagan. Já ouviu falar dele? Ele foi um
divulgador científico.” P3
Olha eu tenho um... um evento que eu realizo aqui na faculdade, é
um evento que eu faço desde 2013; ...sou este evento.” P4

Fr

2

1

1

[...] um poema do Fernando Pessoa...” P5
1
Fonte: Elaborado pela autora

Na Dimensão da Pessoa do Professor, na categoria ser professor, tendo
como subcategoria a representação do que sou enquanto professor, significa o
que me representa, o que me traduz, como me vejo, essas são algumas sínteses
reunidas nesta subcategoria, que foram anunciadas nas falas dos profissionais a
seguir: o Professor P1 “[...] então isso é uma coisa que me ajudou muito e sede de
aprender coisas novas e melhorar o que já existe. Ah sim! Grande vantagem de ser
professor... vou aprender para o resto da vida.” O destaque é para o aprendizado
para o resto da vida mostrando a educação permanente tão necessária e
compreendida pelo professor, que não consegue se ver sem aprender sempre. Uma
das principais características da docência, uma profissão em continua em evolução,
em termos de como comunicar de forma eficaz o que está sendo experienciado,
pesquisado e publicado no mundo nas diferentes áreas do conhecimento.
Já, o Professor (P2) relatou: “Eu sou assim, sou muito curioso de querer o
tempo inteiro aprender e me envolver com esses alunos e tentar fazer junto com
eles, mas é uma coisa que eu te falo, que hoje eu fico muito feliz em lecionar e estar
junto com os alunos: ‘Me exijo estudar todos os dias’.” Muito semelhante ao que o
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Professor P1 falou, a respeito de aprender sempre, percebe-se o compromisso dos
docentes com o seu fazer pedagógico e com os seus alunos, sendo necessário o
estudo, tanto para a evolução pessoal como profissional.
Enquanto o Professor (P3), em seu relato, pensou em quem o inspirou para
alavancar seu caminho, referiu-se a Carl Sagan, um renomado cientista norteamericano, astrônomo, astrofísico, cosmólogo, escritor e divulgador da ciência “Para
mim é o Carl Sagan. Já ouviu falar dele? Ele foi um divulgador científico. Quando
descobri a divulgação científica lá pelos meus 12, 13 anos, Carl Sagan despertou
minha paixão por ciência.” Assim, frisou como esse cientista foi importante para sua
vida, inclusive com leitura de livros e artigos por ele escritos e como isso foi um
disparador para suas escolhas.
O Professor (P4) foi muito concreto em suas colocações, dizendo que ele se
traduz num evento que criou sobre software livre, também colocou em entrevista que
se traduziria em um computador, tamanha é sua paixão por tecnologia.
Eu gosto muito de praticar, de testar, de usar. Então... É, pra ter uma
ideia de como eu gosto de usar a tecnologia, eu tenho um Ipad,
tenho um celular Android, tenho um Mac, tenho o Windows e o Linux
na minha máquina, então assim, gosto! “Olha eu tenho um... um
evento que eu realizo aqui na faculdade [...] que eu organizo aqui na
faculdade que é o Festival Latino-americano de Instalação de
Software Livre (FLISOL). É um evento que eu faço desde 2013;
...sou este evento.

Em contrapartida o Professor (P5) assim se expressou:
[...] um poema do Fernando Pessoa... “O essencial é saber ver, mas
isso, triste de nós que trazemos a alma vestida, isso exige um estudo
profundo, aprendizagem de desaprender. Eu prefiro despir-me do
que aprendi, eu procuro esquecer-me do modo de lembrar que me
ensinaram e raspar a tinta com que me pintaram os sentidos,
desembrulhar-me a ser eu. (Alberto Caeiro, heterônimo criado por
Fernando Pessoa)

É interessante como o professor se colocou, uma reflexão sobre si mesmo, a
fim de que não se fique engessado no que já foi aprendido e se rompa com tudo que
possa paralisar o pensamento, traduzida na metáfora “alma vestida” , ou paralisar os
sentimentos quando o autor coloca “raspar a tinta com que pintaram meus sentidos”.
Abonar as ideias pré-concebidas para avançar no aprendizado, “o essencial é saber
ver”, quem já tem todas as certezas, é impossível ler o que está nas entrelinhas, não
se permite avanços.

174

O professor é bem sutil em sua abordagem, mas bem profundo no que quer
informar a respeito da sua profissão. Despir-se para ter a possiblidade de vestir-se
do novo. Nesta dimensão saber ser é investigado o que está na essência da pessoa
do professor e que o inspirou em sua trajetória e que conduziu à projeção de sua
carreira.
8.3 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS AOS ALUNOS
Ainda dentro da segunda fase da pesquisa, foram aplicados questionários aos
alunos, que serão apresentados nos quadros, detalhados em Temas-Eixo,
categorias e subcategorias e a frequência com que ocorrem nas respostas dos
participantes.
No tocante à categoria, tem-se o Ensino Híbrido que se compõe de
situações de aprendizagem com o uso da Internet em sala de aula e como
subcategoria pesquisas, simulações, vídeos, vídeo-conferência, games, criação de
vídeos, Google Classroom, aplicativos para a realização de exercícios, sintetizados
em diferentes suportes e conteúdos que podem ser os mais diversos possíveis,
dependendo da disciplina e do que se deseja pesquisar.
Cada subcategoria citada abarca uma série de possibilidades e propósitos de
uso da Internet de acordo com a natureza do conteúdo a ser escolhido pelos
professores, nesse grande universo de possiblidades, inclusive com ferramentas e
dispositivos que não estão direcionados para a Educação, mas que com as devidas
adaptações podem ser utilizadas para o desenvolvimento de diferentes saberes.
Quadro 4 – Tema-Eixo - Ensino Híbrido
Categoria

Situações de
aprendizagem
com o uso da
Internet
em sala de aula

Subcategoria
Google Acadêmico

Relatos
“Pesquisas rápidas, seguidas das apresentações.”
A1
Simulações
“Uso de softwares que nos colocasse próximos da
realidade”. A2, A3,
Vídeos
“Vídeos gravados ou escolhidos pelo professor.”
A4, A8, A10
Vídeo conferência
“Aulas por vídeo conferência, menos cansativo e
maçante e simula ações de trabalho.” A4
Google Classroom “Google Classroom, uma forma prática de aplicar
trabalhos.” A5
Criação de vídeos
“Criação de vídeos, os alunos explicariam o
conteúdo aprendido.” A6
Games
“Com certeza, seria o uso jogos para aplicação do
conhecimento teórico e prático.” A7
Aplicativos para
“Uso de aplicativos para a realização dos
realização de
exercícios, com detalhes do desempenho do
exercícios
aluno.” A9
Fonte: Elaborado pela autora

Fr
1
2
3
1
1
1
1
1
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O I Tema-Eixo foi sintetizado em Ensino Híbrido, e como subcategorias os
possíveis recursos que possam ser utilizados para a dinamização das aulas, como
apontado pelo aluno A1 que citou o Google acadêmico: “pesquisas rápidas,
seguidas das apresentações” como sendo fonte de um potencial para a exploração
em sala de aula. Já os Alunos A2 e A3 colocaram a simulação “uso de softwares que
nos colocasse próximos da realidade”. O uso de softwares de simulação é
interessante, podendo ser utilizado em muitas disciplinas.
O Google Acadêmico é uma ferramenta de pesquisa que localiza trabalhos
artigos, revistas, jornais acadêmicos, mas que não foi destacado nas falas dos
professores (Quadro 2), sendo valioso para as mais variadas pesquisas pelas
opções que oferecem para as diferentes atividades dos alunos.
Outro item lembrado pelos alunos foram as simulações que podem ser muito
úteis para a compreensão de vários conceitos como reproduzir situações reais e
determinados fenômenos com aplicação da teoria e o que ocorrerá na prática,
induzindo a um ambiente parecido e passando pelo controle de etapas dos eventos,
além do processo de interação com os alunos, ainda contribuindo em áreas
complexas de interesse científico.
Os pesquisadores Heckler, Saraiva e Filho (2007) descrevem sobre as
vantagens de simulações, por exemplo, os fenômenos da física, que são muito
abstratos, de difícil compreensão e que levariam horas para ser observados, em
uma simulação, em apenas alguns minutos, será possível ver a reação do
fenômeno. O mesmo ocorrerá com eventos em química e astronomia. Segundo
Greis e Reategui (2010) os processos se assemelham e os autores alertam sobre a
importância de simulações fidedignas, isto é, que não distorçam a realidade para
que não haja prejuízo aos alunos.
Enquanto os Alunos A4, A8 e A10 comentaram sobre os vídeos acessados
para ampliação de seus estudos, eram sobre os mais variados assuntos, que
pudessem esclarecer os conteúdos já vistos. Os alunos se colocaram: “vídeos
gravados ou escolhidos pelo professor”. O aluno A4 reforçou com outra contribuição,
quando relatou: “aulas por vídeo conferência, menos cansativo e maçante e simula
ações de trabalho”. Quando se referiu “simula ações do trabalho”, reforça a ideia de
situações que podem ser vivenciadas para a imersão, em funções no campo
profissional.
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A vídeoconferência é um recurso que permite um contato visual e sonoro
entre pessoas que estão em lugares diferentes, uma comunicação feita em tempo
real. Segundo Cruz (2009) a videoconferência rompe com a passividade das
pessoas, possibilitando interação, mas precisa que o professor crie um ambiente
propício para aprendizagem, tanto para entrevistas com profissionais da área, que
possam enriquecer o processo ensino-aprendizagem, como a escola Bath Station
School, que oferece aos seus alunos videoconferências com profissionais do
mercado.
O Aluno A5 relatou os benefícios do Google Classroom: “Google Classroom,
uma forma prática de aplicar trabalhos”. O destaque dado ao Google foi devido a ser
uma ferramenta intuitiva e de fácil acesso, por isso incorporada o trabalho do aluno,
sem maiores dificuldades para a realização de atividades. O Aluno A 6 citou como
uma atividade enriquecedora a elaboração de vídeos e assim se colocou: “criação
de vídeos, os alunos explicariam o conteúdo aprendido”. Quantas competências e
habilidades podem ser desenvolvidas com esta atividade proposta: o assunto, a
escolha do conteúdo, o roteiro do trabalho, qual foi à metodologia escolhida para a
apresentação da filmagem, a filmagem em si, a escolha das tecnologias para a
edição do trabalho. O caminho exige planejamento, organização, execução e
avaliação dos resultados.
O Aluno A7 pontuou o uso do jogo: “com certeza, seria o uso de jogos para
aplicação do conhecimento teórico e prático.” Destacou o jogo como o diferencial,
uma vez que proporciona a interação da teoria e da prática, possibilitando maior
entendimento do discurso com a prática, permitindo considerações diferenciadas
daquelas que acontecem quando se vê apenas uma e depois a outra, de forma
dicotomizada.
Já o Aluno A9 registrou: “uso de aplicativos para a realização dos exercícios,
com detalhes do desempenho do aluno”. Não destacou nenhum aplicativo em
particular, mas mostrou que possui o conhecimento e que os mesmos poderiam
colaborar na execução dos exercícios, assim como para monitoramento dos
resultados por professores e alunos.
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Quadro 5 – Tema - Eixo Protagonismo
Categoria

Engajamento
em atividades
proposta em
aula

Subcategoria
Práticas

Relatos
“Situações em que praticamos...dinâmicas.” A2, A3,
A4, A7, A10
Situações-problema
“Situações desafiadoras, situação- problema.” A1, A6
Pesquisa
“desenvolvimento de pesquisa e aplicativos” A5, A9
Experimentos
“Aulas com envolvimento de experimento e
metodologias ativas.” A6
Questões propostas
“Exercícios propostos e respostas por um link, após
respostas pelo aplicativo término exibição dos acertos.” A8
Fonte: Elaborado pela autora
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5
2
2
1
1

No II Tema-Eixo o Protagonismo, tendo como categoria o engajamento dos
alunos nas atividades em sala de aula, é apresentado como subcategoria as
práticas, as situações-problema, pesquisa, experimentos e questões propostas pelo
aplicativo, sintetizadas como atividades que levam os alunos ao protagonismo, por
serem instigados a realização das atividades propostas e, por vezes, irem além, uma
vez que a investigação leva à criatividade e à elaboração de respostas que não
estão no roteiro do professor, mas graças ao desafio posto, cada aluno ou grupo irá
buscar consolidar seus projetos usando seus recursos pessoais no fechamento da
questão.
Os Alunos A2, A3, A4, A7 e A10 foram unânimes ao apontarem as situações
em que puderam efetivamente fazer ou construir algo, quando foram sujeitos ativos
da aprendizagem; nessas situações, se sentiram participantes e não meros ouvintes:
“situações em que praticamos... dinâmicas.” A esta situação foram acrescentados os
Alunos A1 e A6 que ressaltaram “situações desafiadoras, situações-problema.”
Quando os alunos foram desfiados a resolverem uma análise sobre algum estudo de
caso, que é apresentado pelo professor e que cabe a eles buscarem as possíveis
saídas para a situação apresentada.
Os Alunos A5 e A9 apontaram a importância da pesquisa: “desenvolvimento
de pesquisa e aplicativos” foram as atividades que colocaram os alunos em
evidência e que perceberam com um potencial para levar os alunos ao
protagonismo, um perfil parecido com a dos alunos anteriores, é do discente A6
“aulas com envolvimento de experimento e metodologias ativas”, sua resposta
passou pela pesquisa, pois para desenvolver um experimento, se faz necessário
investigar e no tocante às metodologias ativas há uma confirmação, uma vez que
fazem parte do cotidiano destes professores.
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O Aluno A8 relatou sobre as atividades: “exercícios propostos e respostas por
um link, após término, exibição dos acertos”. Esse tipo de atividade foi dinamizada
pelos professores que estão engajados no GEMAA e o aluno citou como uma forma
eficiente de feedback de trabalhos realizados e que poderiam ser executados pelos
demais professores dos cursos.
O que foi extraído dos questionários dos alunos são semelhantes aos relatos
dos professores, quanto às experiências com ensino hibrido, que encaminham para
uma maior participação do aluno e pela modalidade de atividades oferecidas (vide
Quadro 2), permitindo mais engajamento, aprofundamento na exploração dos
conteúdos e com um outro nível de satisfação.
Evidenciam-se as atividades que são práticas, como aquelas que mais
gostam de executar, seguidas de situações-problema e desenvolvimento de
pesquisas e aplicativos, apontando que os alunos querem estar no centro das
atividades, como já discutido por diferentes autores como Dewey (2002) e Kilpatrick
(2006) que o aluno deve ser envolvido no que está realizando, e, recentemente,
pelas pesquisadoras McClaskey e Bray (2018) que falam a respeito de um ensino
personalizado que é entender como os alunos acessam suas informações para que
os professores possam se apropriar dessas formas e conteúdos para agregá-los às
suas salas de aula.
Quadro 6 – Tema-Eixo – Aplicativos e Suporte
Categoria

Subcategoria
Plicker com uso QR
Code
Games

Relatos
“Uso de ferramentas tecnológicas, como Plicker
com QR Code.” A1, A5, A6, A8
“Implantar sistema que utiliza, a gamificação”.“[...]
para o desenvolvimento do raciocino rápido
classcraft.” “O uso de jogos”. “[...] também o
torneio gerencia.” A2, A3, A4, A5, A6
“Uso de tecnologia que coletasse as respostas
dos alunos.” A1
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“O uso de ferramenta do Classroom” “Google
Classroom realizado para trabalhos das
disciplinas”. A5, A9
Videoaulas e Cursos
“O uso de videoaulas tanto para aprender como
on-line
para ensinar.” A10
Aplicativos utilizados
“[...] trabalhar com softwares, que vamos precisar
pelas empresas
no mercado de trabalho.” A4
Fonte: Elaborado pela autora

2

Experiências dos
alunos no uso de
tecnologia
Aplicativo com feed
back para aluno e
professor
Google Classroom

5

1

1
1

No Tema-Eixo - Aplicativos e Suporte foram sintetizados os objetos de
aprendizagem e lugar de instalação, que foram sugeridos pelos alunos, nesta
categoria foram reunidos as experiências dos alunos e de possíveis inserções
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tecnológicas que

resultariam em

maior

dinamização

das aulas e

como

subcategoria: o plicker com uso QR Code, games, aplicativo com feed back para
aluno e professor, Google Classroom, Videoaulas e Cursos on-line e aplicativos
utilizados pelas empresas.
Os Alunos A1, A5, A6, A8 experienciaram “uso de ferramentas tecnológicas,
como Plicker com QR Code”, uma vez que nem todos os professores utilizam as
metodologias ativas em suas aulas, não existe nenhuma imposição, por isso a
indicação dos alunos para que os outros professores dos cursos também usem a
ferramenta; enquanto os Alunos A2, A3, A4, A5, A6 apontaram que contribuiria para
um bom aprendizado seria “Implantar um sistema que utiliza a gamificação”. “[...]
para o desenvolvimento do raciocino rápido como Classcraft.” “O uso de jogos”. “[...]
também o torneio gerencial”. São várias as indicações que apontaram para o jogo,
como o Classcraft, que segundo o site (2018) é um sistema de gerenciamento de
engajamento (EMS), que fornece aos professores um conjunto de ferramentas para
jogos em sala de aula, permitindo uma visão das interações de alunos e professores,
podendo contribuir para uma tomada de decisões, de acordo com os rendimentos
apresentados.
O Aluno A1 relatou a “uso de tecnologia que coletasse as respostas dos
alunos”. Sugestão estendida aos outros professores do curso, uma vez esse tipo de
tecnologia já é utilizada por alguns. Enquanto os Alunos A5, A9 recomendaram “o
uso de ferramenta do Classroom” “Google Classroom realizado para trabalhos das
disciplinas”. Ferramenta também já utilizada, apenas ficou assinalado que os demais
professores do curso poderiam também utilizá-las.
O Aluno A4 avançou em sua opinião ao apontar para “[...] trabalhar com
softwares, que vamos precisar no mercado de trabalho”. Existem vários softwares
que são utilizados no mercado, assim o aluno sugeriu que seria um diferencial a
utilização, em aula, de ferramentas que simulassem situações as quais levassem o
aluno para vivências relativas à sua profissão.
No tocante ao Tema Aplicativos e Suporte, na visão dos alunos, há indicativos
para um debate a respeito do projeto pedagógico do curso com algumas
metodologias que possam ser utilizadas em determinadas disciplinas, o que
demandaria reuniões para entendimento por parte de todos: quais seriam as
competências e habilidades a serem desenvolvidas, que conteúdos seriam
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relevantes, que estratégicas metodológicas poderiam ser adotadas e como construílas para docência de cada professor.
Discussões em todos os níveis da instituição seriam um caminho a ser
seguido para a construção de aprendizagens significativas para os diferentes cursos
que os professores lecionam e inseridas as visões dos alunos a respeito do
processo ensino-aprendizagem em todas as suas etapas. Todos ganhariam com tal
atitude.
Quadro 7 – Tema-Eixo - Uso de Ferramentas e de Recursos Educacionais
Abertos (REA)
Categoria

Estudo Individualizado

Subcategoria
Youtube

Relatos
“Utilizo o Youtube para estudar.” “Uso o
Youtube para ver aulas com outros
professores.” A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9
Google Drive
“O Google Drive é uma ferramenta que
permite armazenar [...] de fácil acesso.”
A1, A9
Sites
“Utilizo sites de pesquisas”. “Busco
trabalhos acadêmicos.” A4, A5, A8
Livros on-line
“Procuro livros on-line”. A5
Google Classroom
“O Google Classroom para a realização
das tarefas dos professores.” A9
Aplicativo
“Um serviço chamado Trello”. A10
Aparelho móvel
“É utilizar o smartphone para a realização
de tarefas e ler apostilas.” A6, A7
Fonte: Elaborado pela autora
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No Tema-Eixo o Uso de Ferramentas e de Recursos Educacionais
Abertos (REA) foram agrupados os sites, ferramentas e recursos utilizados pelos
alunos em suas pesquisas e atividades acadêmicas, como categoria foi elencado o
estudo individualizado, que agregou aquilo que os alunos fizeram por sua livre
iniciativa e tendo como subcategoria as seguintes ferramentas e Recursos
Educacionais Abertos (REA): Youtube, Google Drive, Sites, Google Acadêmico,
Livros on-line, Google doc., Google Classroom e aplicativo.
No tocante a utilização da Internet para seus estudos, os Alunos A2, A3, A4,
A5, A6, A8, A9 relataram que: “utilizo o YouTube para estudar.” “uso o YouTube para
ver aulas com outros professores.” Os alunos expuseram que no site do YouTube
existem muitas formas de aprender e que fazem uso desses benefícios para
aprimorar seus conhecimentos.

Já os Alunos A1 e A9 mencionaram o “o Google

Drive é uma ferramenta que permite armazenar [...] de fácil acesso”. É um serviço do
Google utilizado pelos alunos para guardarem os arquivos produzidos.
Os Alunos A4, A5 e A8 declararam “utilizo sites de pesquisas” e “busco
trabalhos acadêmicos”. Em seus estudos individuais, os alunos buscaram o Google
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acadêmico e outras fontes de pesquisas que pudessem esclarecer suas dúvidas,
assim como auxiliá-los em suas pesquisas acadêmicas. O Aluno A5 optou por
“procuro livros on-line”. Os recursos educacionais abertos (REA) podem incluir
módulos, jogos, anotações, vídeos, livros dentre outros, que podem ser utilizados
pelos alunos, é o que aluno A5 recorreu para aprofundar seus estudos.
O Aluno A9 apontou que utilizou o “o Google Classroom para a realização das
tarefas dos professores”, como um facilitador de seu aprendizado, o aluno A10 usou
“um serviço chamado Trello”, que é um organizador de tarefas e o ajuda para planejar
as atividades. De acordo com Lorenzoni (2018), produtora de conteúdo da Geekie, o
uso do Trello permite a criação de um mural on-line, em que é possível registrar
tarefas, anexar arquivos, links e vídeos, elaborar cheklists, construir projetos coletivos
de atividades, realizar acervos de conteúdos tanto pelo professor como pelo aluno e
postar comentários sobre as atividades desenvolvidas.
Os Alunos A6, A7 utilizaram seus dispositivos móveis para elaboração das
atividades propostas pelos professores, além de outras que efetuaram por livre
escolha como descreveram: “é utilizar o smartphone para a realização de tarefas e ler
apostilas”. Aqui os alunos se reportam ao uso do próprio aparelho e mostrando as
possiblidades que possuem para auxiliar nas tarefas escolares.
Pode-se ver um elenco de recursos que os alunos utilizam para seus estudos,
escolhidos dependendo da natureza do conteúdo que desejam aprofundar, o que
poderá imprimir uma qualificação nas atividades desenvolvidas pelos professores,
podendo criar situações para serem compartilhados entre os docentes e seus colegas
da classe, como, por exemplo, os vídeos escolhidos, as videoaulas, os sites
pesquisados, o livros on-line, quem sabe com o uso até do Trello, aqui sugerido.
Têm-se muitas informações, mas, se avaliadas, poderão ser úteis e se
transformarem em conhecimento, aproveitando a iniciativa dos alunos para que
pesquisem em sites confiáveis, isto é um outro problema, nem tudo que está
disponibilizado na Internet pode ser utilizado na sala de aula.
As autoras McClaskey e Bray (2018) comentam sobre o letramento digital que
deveria ser desenvolvido pelos professores, os alunos podem ter mais conhecimento
sobre tecnologia, mas nem sempre sabem usá-la de modo apropriado, assim, os
docentes podem ajudá-los a pensar criticamente e agir de maneira segura no mundo
digital.
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Quadro 8 – Tema-Eixo - As Vantagens da Tecnologia
Categoria

Facilidades

Subcategoria
Otimização do tempo
Ampliação da compreensão dos
conteúdos
Facilidade de pesquisa

Relatos
“Menos tempo”. A8, A9
“Compreensão melhor da matéria” A3
[...] estudo, uso de livro digital.” A1
“Pesquisas mais amplas e
maleabilidade”. A2, A4, A10
Flexibilidade
“Fácil acesso, [não depende] do local.
“Realizar atividades no conforto da
casa.” A1, A2, A4, A5, A6
Encurtamento do espaço
“Conhecimento de todos os lugares do
mundo”. “Mantém os alunos
atualizados com o mundo.” A6, A7
Material Digital disponível
“Economia de material impresso”. A9
Armazenamento dos dados
“Guardar dados em vários
dispositivos.” A9, A10
Aplicativo
“Realização de vídeo chamadas”. A 5
Fonte: Elaborado pela autora
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O Tema-Eixo agregou as Vantagens da Tecnologia, reunindo todas as
possiblidades que a tecnologia viabilizou para os alunos na realização de suas
atividades. Em termos de categoria, foram aglutinadas as facilidades no uso da
tecnologia e como subcategorias foram elencadas as vantagens na elaboração de
suas tarefas com o uso da Web. Foram listadas: a otimização do tempo, a ampliação
da compreensão dos conteúdos, a facilidade da pesquisa, a flexibilidade, o acesso
fácil, o encurtamento dos espaços, o material digital disponível, o armazenamento
dos dados, os aplicativos. Todos esses aspectos levantados pelos alunos permeiam
o uso da tecnologia.
Como vantagens descritas, os Alunos A8 e A9 elencaram “menos tempo”,
pela otimização do tempo, podendo ser utilizado para outras atividades, os Alunos
A3 e A1 ressaltaram a possiblidade de uma compreensão maior da matéria pelos
recursos disponíveis no site do YouTube “Compreensão melhor da matéria”,
corroborando o Aluno A1 com a possiblidade de estudo de qualquer lugar onde a
pessoa se encontre e os diferentes objetos de aprendizagem presentes na Web,
como aqui referendado um livro em pdf

com “ [...] estudo, uso de livro digital”,

enquanto os Alunos A2, A4, A10 abordaram a facilidade da pesquisa em larga
escala “pesquisas mais amplas e maleabilidade”.
Já os Alunos A1, A2, A4, A5, A6 apontaram que o “fácil acesso, [não
depende] do local”, e acrescentaram que “realizar atividades no conforto da casa”
otimiza o tempo, evitando o deslocamento para outros lugares e traz a facilidade de
ter tudo na ponta dos dedos. Os Alunos A6 e A7 enfocaram a flexibilidade de
aprender “conhecimento de todos os lugares do mundo”. Tudo o que se pensar está
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na Internet e “mantém os alunos atualizados com o mundo”. As possiblidades da
Internet são incontáveis, uma vez que são infinitos os assuntos que podem ser
pesquisados em áudio, vídeo e escrita, podendo estarem unidos em um único
dispositivo.
O Aluno A9 relatou sobre a economia que se faz, uma vez que não precisa
ser impresso para fazer uso do documento, a não ser que se queira e assim
comentou: “economia de material impresso”. Os Alunos A9 e A10 apontaram à
facilidade de guardar dados, uma vez que os documentos podem ser colocados em
nuvem e em outros suportes: “guardar dados em vários dispositivos” e ainda o Aluno
A5 mencionou a “realização de vídeo chamadas”, como um facilitador graças à
tecnologia.
As vantagens que foram elencadas são bastante conhecidas por todos, o
diferencial seria o aproveitamento das ideias dos alunos para aprimorar o trabalho já
realizado pelos professores. Sugere-se um Fórum para socializar as novas formas
de dinamização da aula na visão dos alunos, inclusive, percebendo as limitações
que talvez determinadas tecnologias trariam para o processo ensino aprendizagem e
em que momentos poderiam ser utilizadas, em detrimento de outras pelo seu nível
de aproveitamento, retorno e acessibilidade.

Quadro 9 – Tema-Eixo: Os Limites da Tecnologia
Categoria

Limitações

Subcategoria
Não acesso por falta de Internet

Relatos
“Acesso ao portal, sites e outros depende
da Internet.” A1, A3, A4, A5, A6, A7, A8,A9
Não acesso por
“Muitos não sabem lidar com a tecnologia.”
desconhecimento da ferramenta
.A1, A3, A8
Alunos com necessidades
“Alunos com déficit de atenção, não
especiais
mantém foco”. A2
Resistência à EAD
“Desinteresse pelo estudo a distância” A2,
A5
Falta de tutor
“Falta de professor para tirar dúvidas.” A1,
A4, A5, A10
Falta de tempo
“Falta de tempo para o acesso.” A2, A6, A7
Fonte: Elaborado pela autora
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No Tema-Eixo – Os Limites da Tecnologia foram reunidos aspectos
pertinentes à falta de acessibilidade e como categoria foram sintetizadas as
limitações desse acesso pelos alunos, e como subcategoria agrupou-se: o não
acesso por falta de Internet, o não acesso por desconhecimento da ferramenta, os
alunos com necessidades especiais, a resistência à Educação a Distância (EAD), a
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falta de um tutor e a falta de tempo. Cada item levantado pelos alunos foi relevante,
pois abordaram diferentes pontos de vista e que podem potencialmente representar
um obstáculo ao trabalho com a tecnologia.
Os Alunos A1, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 abordaram a dificuldade do acesso
à Internet por não possuírem uma tecnologia robusta ou até por falta do Wi-fi, o que
comprometeria o trabalho de sala de aula, como afirmado pelos respondentes
“acesso ao portal, sites e outros depende da Internet” e outra limitação levantada
pelos alunos A1, A3, A8, é o desconhecimento da ferramenta : “muitos não sabem
lidar com a tecnologia”, o que poderia também trazer problemas de acesso.
Outro item elencado e bem lembrado foi sobre os alunos que possuem
necessidades especiais e assim se colocou o Aluno A2: “alunos com déficit de
atenção não mantêm foco.” Estes por possuírem limitações podem estar excluídos
de tarefas com tecnologia. Essa é umas das reflexões podem ser feitas, a partir do
que foi mencionado pelo aluno respondente. Existem softwares para atendimento a
algumas deficiências, assim como computadores que estão adaptados para realizar
esse tipo de suporte. Embora existam meios para que a tecnologia possa ser
utilizada, depende das instituições formadoras e do governo estarem atentos a este
atendimento e possibilitarem que estes alunos possam efetivamente ter o zelo
necessário, visando seu aprendizado.
Citam-se alguns recursos que podem ser utilizados pelas instituições na
inclusão de alunos, que necessitem de atendimento especial, conforme site da
Acessibilidade Inclusiva (2018) dentre eles: o LianeTTS software livre que analisa
texto compilado no formato de difones (-pho), que se comunica com o usuário por
meio de síntese de voz, tornando possível o uso dos computadores para deficientes
visuais. O sistema operacional DOSVOX, criado pela Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ) que permite que pessoas cegas utilizem um microcomputador
comum (PC) para desempenhar uma série de tarefas.
Outro software a ser citado é o Virtual Vision, o único de leitura de telas
desenvolvido nacionalmente e capaz de funcionar sobre os aplicativos mais comuns
utilizados na maior parte dos computadores. O JAWS lê em voz alta o que está na
tela a fim de auxiliar as pessoas privadas de visão, como um diferenciador para os
usuários comprometidos visualmente. O Magic, software de ampliação de tela, em
até 16 vezes, do computador para pessoas com baixa visão, permitindo escolher
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entre diversas configurações visuais e formas de exibição de acordo com a condição
visual do usuário.
Uma versão com voz pode vocalizar textos da tela ao mesmo tempo em
que é ampliada. Ainda existe no mercado o Braille Translator, uma ferramenta online grátis para traduzir textos em Braille de até mil caracteres. Basta escrever num
campo de texto e clicar no botão Translate que o programa traduz o conteúdo em
uma imagem e em alfabeto Braille.
Existem as tecnologias de assistência que permitem aos portadores de
deficiência física acesso à Internet e ao uso de computadores pessoais. As duas
aplicações podem ser instaladas em qualquer computador equipado com webcam
de baixo custo.

Aqui registra-se algumas indicações do que pode ser feito e

aplicado para oportunizar o trabalho com as pessoas que precisam de inclusão no
mundo tecnológico. As instituições podem oferecer esses serviços, por exemplo, por
meio de um Núcleo da Acessibilidade, que propiciará orientação a professores e
alunos.
Outro aspecto relatado pelos Alunos A2 e A5 foi o “desinteresse pelo estudo
a distância”, uma vez que nem todos os alunos possuem as mesmas características,
e ensino a distância requer disciplina para acessar em horários que são
determinados, segundo orientações de funcionamento dos cursos que os
participantes tiverem aderido. Os Alunos A1, A4, A5, A10 alegaram a “falta de
professor para tirar dúvidas”, a questão da tutoria on-line para acompanhar as
atividades propostas, o que na opinião dos alunos é um ponto frágil. Já os Alunos
A2, A6, A7 relataram a “falta de tempo para o acesso” o que também representaria
um contratempo. As questões levantadas pelos alunos estão muito próximas, pois o
desinteresse pelo ensino a distância pode estar relacionado à falta de tempo e ao
fato de não haver um tutor para monitorar dúvidas dos alunos no ambiente de
aprendizagem.
O ensino híbrido pode contribuir para minimizar algumas dessas questões,
aqui apontadas, uma vez que existem modalidades, parcialmente remotas, o que
permite ao aluno vencer limitações que poderiam representar um impedimento na
execução das tarefas previstas no curso. Mais uma vez sugere-se um Fórum sobre
as limitações e vantagens (Quadro 7) para que os alunos possam construir, junto
com os professores, um projeto de curso, em que todos se vejam, e ainda
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considerando nesta discussão os alunos que possuem necessidades especiais,
conforme preconizado nos documentos legais do MEC.

8.4 SÍNTESE DAS PESQUISAS REALIZADAS COM OS PROFESSORES E COM
OS ALUNOS

Sintetizadas as questões da pesquisa, aponta-se no Quadro 1 - A Dimensão
da Profissão quando foi abordado o perfil profissional dos cinco professores
entrevistados, constatou-se que suas formações eram voltadas para área técnica e
em relação ao tempo de atuação na profissão eram relativamente jovens. No tocante
às suas práticas em sala de aula foram apresentadas no Quadro 2 - na Dimensão
das Práticas Docentes mostraram como utilizavam a tecnologia em suas aulas de
forma híbrida, com a aplicação de recursos, utilizados, ora de forma síncrona, ora
assíncrona: o PowerPoint interativo, o aplicativo TeamMate, o Google Forms, o
Google Classroom, o Photoshop, o CorelDraw, o Netflix, o Peer Instruction, o TBL e
a elaboração de videoaulas para desenvolver determinados conceitos com os alunos
e como essas atividades impactaram na mudança da aprendizagem.
Ainda dentro desta dimensão investigaram-se como os professores têm
aproveitado os conhecimentos tecnológicos dos alunos, uma vez que estão
expostos a todo tipo de informação na Web, e como esses dispositivos, apps e
ferramentas poderiam ser utilizados para dinamização das suas aulas, assim
enumerados: conhecimento sobre programação, colocação de vídeos no Youtube e
facebook, uso de softwares, elaboração de videoaulas e pesquisa na Internet.
Já no Quadro 3 - a Dimensão da Pessoa do Professor denominam-se as
ações realizadas pelo professor que fazem parte da personalidade construída, fruto
das vivências ao longo de sua existência, caracterizada pelos seguintes atributos: o
aperfeiçoamento, a inciativa, a curiosidade e a flexibilidade, que segundo eles
influenciaram suas escolhas profissionais e foram diferenciais que impulsionaram
suas carreiras.
Qualidades sintonizadas com suas representações do que é “ser professor”
como: o conhecimento, um cientista, um evento e um poema. Foram as metáforas
que utilizaram para mostrarem como se viam. Frente aos relatos, registra-se que as
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suas formações técnicas não foram decisivas para sua escolha de “ser professor,
uma vez que no decorrer de suas experiências, foram se moldando e se formando e
se tornaram docentes.
As características e suas experiências significativas, representadas por suas
formações formais e não formais, construíram o diferencial de cada um, observou-se
que alguns professores vieram da empresa, mas perceberam que trabalhar na
empresa não era o mesmo que ministrar aula. Assim, sinalizaram as dificuldades e
acertos na docência como: a falta de tempo, a formação em serviço (GEMAA), a
formação na experiência fundada com os próprios alunos, pontuando que para estar
na docência era necessário mudar sempre, inovar os materiais didáticos,
transformar-se no próprio trabalho, nunca se sentir pronto, formar-se junto aos seus
pares (GEMAA) e aprender a escutar seus alunos.
No Quadro 4 sobre Ensino Hibrido foram chamados para este diálogo os
alunos que relataram situações sobre o uso na Internet em sala de aula, em que
sugerem o Google Acadêmico, as simulações, vídeos, videoconferência, Google
Classroom, criação de vídeos, games, os aplicativos para a realização de exercícios
aos seus professores, ao confrontar com o Quadro 2 da Dimensão das Práticas
dos professores pouco acrescentam aos recursos tecnológicos, já trazidos pelos
professores que foram: PowerPoint interativo, o aplicativo TeamMate, o Google
Forms, o Google Classroom, o Photoshop, o CorelDraw, o Netflix, o Peer Instruction,
o TBL e a elaboração de videoaulas, apenas diferenciando com as sugestões do
Google Acadêmico, as simulações e a videoconferência.
No Quadro 5 fala-se sobre o Protagonismo dos alunos e seu engajamento
em que tipo de atividades se sentiam participantes, e quando nomearam os
seguintes tipos de atividades: práticas, situações-problema, pesquisa, experimentos,
e questões respondidas em aplicativos. Respostas que poderiam se agregadas ao
Quadro Ensino Híbrido, mas que não foram consideradas nem pelos alunos e nem
pelos professores.
No Quadro 6, sobre Aplicativos e Suporte, foram sintetizados os objetos de
aprendizagem e lugar de instalação que foram sugeridos pelos alunos. Nesta
categoria foram reunidas as recomendações dadas pelos alunos aos professores,
como: o Picker com uso QR Code, games, aplicativo com feedback para aluno e
professor, Google Classroom, videoaulas e cursos on-line e aplicativos utilizados
pelas empresas. Muitas sugestões feitas apenas reproduzem o que os professores
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já fazem, com exceção de aplicativos das empresas, com uma consideração que os
demais professores do curso poderiam ter os mesmos procedimentos.
No Quadro 7, o Uso de Ferramentas e de Recursos Educacionais
Abertos (REA) foram agrupados os sites, ferramentas e recursos utilizados pelos
alunos

em suas

pesquisas

e

atividades

acadêmicas,

em seus

estudos

individualizados, que agregou aquilo que os alunos fizeram por sua livre iniciativa,
por meio das seguintes ferramentas e Recursos Educacionais Abertos (REA):
Youtube, Google Drive, Sites, Google Acadêmico, livros on-line, Google doc., Google
Classroom e aplicativos. Estas informações que os alunos possuem poderiam se
somadas em nível de compartilhamento com os professores e colegas. Uma
experiência enriquecedora e até educativa para saber se estão sabendo lidar com o
volume e a qualidade das informações.
Ao se analisar o que os quadros trazem, há indícios que os professores não
investigam as expertises dos alunos, uma vez o que estes utilizam em seus estudos
não é aproveitado pelos professores e quando foi solicitado aos discentes que
sugerissem aos professores atividades com o uso da tecnologia, basicamente os
acadêmicos sugeriram o que já tinham visto com seus professores. Recomenda-se
um fórum de discussão para que possam usufruir um dos conhecimentos do outro.
São os conhecimentos prévios, aqui, tecnológicos, que poderão dar um novo
direcionamento ao trabalho dos professores e trazer novas dinâmicas para a sala de
aula.
No Quadro 8 - As Vantagens da Tecnologia sumarizadas em: a otimização
do tempo, a ampliação da compreensão dos conteúdos, a facilidade da pesquisa, a
flexibilidade, o acesso fácil, o encurtamento dos espaços, o material digital
disponível, o armazenamento dos dados, os aplicativos e no Quadro 9 - Os Limites
da Tecnologia os aspectos pertinentes à falta de acessibilidade agrupou-se: falta
de Internet robusta, por desconhecimento da ferramenta, por ignorar os alunos com
necessidades especiais, resistência à Educação a Distância (EAD), falta de um
tutor e falta de tempo para o estudo, recomenda-se que possam vir fazer parte
desse mesmo fórum para que possam avançar em seus estudos no GEMAA.
Tanto as vantagens como as desvantagens do uso da tecnologia não podem
ser pensados fora do contexto, isso abre um debate que, de posse das colocações
dos alunos, haja uma elaboração de uma análise para clarear, quais são as
possibilidades do professor, dos alunos de da própria instituição de ensino. Assim,
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tem-se um cenário traçado, que pode ser melhor aproveitado num trabalho na
modalidade híbrida.
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9 CONCLUSÃO

Sempre é preciso saber quando uma etapa chega
ao final. Se insistirmos em permanecer nela mais
do que o tempo necessário, perdemos a alegria e
o sentido das outras etapas que precisamos viver.
Encerrando ciclos, fechando portas, terminando
capítulos - não importa o nome que damos, o que
importa é deixar no passado os momentos [...] que
já se acabaram.
Fernando Pessoa

Revisitar o estudo realizado para as considerações finais é finalmente se
apropriar das discussões feitas ao longo deste estudo. Falar de Ensino Híbrido o e
seus desdobramentos na Formação e nas Práticas Docentes do Ensino Superior foi a
provocação inicial que levou a pesquisadora a traçar um cenário para situar o lugar do
qual falava. Ao entender que a tecnologia permeia as atividades cotidianas, por meio
do que Bauman (1999) e Friedman (2009) trouxeram sobre o fenômeno da
globalização, mostrando que este impactou todas as áreas do conhecimento.
Ancorar-se em Castells (2011) que sinalizou as questões da economia e enfatizou o
uso das tecnologias na integração de texto, imagens e sons.
Buscou-se Rüdiger (2011), que traçou um quadro de autores tecnófilos e
tecnófobos, que comentaram os benefícios e os malefícios da técnica e como esta
impactou a cultura, a arte e o lazer, trazendo uma nova forma de consumir, redefinida
em função das possibilidades do uso da Internet. Fato também considerado por
Canclini (2010), que argumentou sobre o consumo, questionou o papel do Estado e
foi além, indagando sobre o exercício da cidadania nesse novo contexto. Assim,
diante dessa realidade, a educação terá que ter outros modus operandi para dar
conta da nova configuração mundial.
Diante desse cenário, Kellner e Share (2008) propuseram a alfabetização
midiática a fim de que as pessoas pudessem ser preparadas para realização de
leituras em suporte digital, dentro de determinados parâmetros, formando uma
consciência crítica do que liam e não apenas serem “manipulados” pelas armadilhas
de uma sociedade de consumo. O que os autores querem é possibilitar escolhas.
Frente a estas questões, a UNESCO publicou, em 2013, um documento intitulado
“Alfabetização Midiática e Informacional: Currículo para Formação de Professores”
(AMI), justamente para instrumentalizar o professor para a gestão da sala de aula, e
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recomendaram uma matriz sobre estratégias da área da tecnologia, na preparação de
profissionais que soubessem compreendê-las, discuti-las e aplicá-las em sala de aula.
Cenário comentado, a partir daí, efetivou-se a apropriação das falas dos
pesquisadores na área da educação. Muitos são os questionamentos em relação a
que competências e habilidades seriam exigidas dos docentes para atender aos
alunos que já nasceram num mundo digital. Alguns teóricos trouxeram discussões
sobre o fazer pedagógico, dentre eles: Gomes (1996), Tardif (2012), Kinski (2009),
Pretto (2009) Pimenta (2012), Adorno (2012), Nóvoa (2013)Goodson (2013), Schaffel
(2013) que investigaram a formação de professores na vertente de suas práticas e
como protagonistas de trabalhos inovadores.
Após situar o campo da pesquisa buscou-se as respostas para as questões
referendadas em relação à investigação das práticas dos professores do Ensino
Superior no uso da tecnologia, por meio de um ensino híbrido para o desenvolvimento
de conceitos em suas aulas. A pesquisadora respaldou suas reflexões em autores
como: Perrenoud (1999) Dewey (2002), Kilpatrick (2006), Moran (2011) e Horn e
Staker (2015) sendo que os dois últimos autores foram fundamentais para
aprofundamento de estudos sobre o Ensino Híbrido.
Tomaram-se para este estudo, estes fundamentos teóricos acima e mais o que
Nóvoa (2013) colocou em seus estudos sobre as dimensões do professor:
profissional, prática e pessoal, cujas categorias foram fonte da análise metodológica
desta tese. Foi usada a análise de conteúdo de Bardin (2011) para o entendimento do
que as falas dos professores e das respostas dos alunos representaram naquele
ambiente, e ainda os direcionamentos das pesquisas de Domininicé (2006) e Josso
(2007).
No tocante à pesquisa de campo sobre o Ensino Hibrido, têm-se algumas
contribuições quando se conversa sobre a Dimensão Profissional e a Dimensão da
Pessoa do Professor, ao se perceber como suas características pessoais
influenciaram as escolhas em suas carreiras e como a Dimensão das Práticas
Docentes serviram como âncoras para redimensionar suas formações e o uso de
novas metodologias de ensino.
Na Dimensão Profissional, tivemos cinco professores, cujas formações são
técnicas, mas que não foram impeditivos para se mobilizarem para o exercício da
docência, no alcance de bons resultados, e que, para que isso ocorresse, notaram
que seria necessário investir em mudanças em suas metodologias. Na Dimensão de
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suas Práticas, em sala de aula, mobilizaram várias atividades permeadas por
tecnologia como: PowerPoint interativo, vídeos, games, Google Classroom, Google
Forms e outros aplicativos, com a intenção de conseguirem a participação de seus
alunos.
Mas, quando perguntados sobre os resultados alcançados com o Ensino
Híbrido, são colocadas outras questões como o diálogo sobre aplicação do conteúdo,
a elaboração de novos instrumentos de avaliação, o envolvimento dos professores em
novas metodologias, problemas de interpretação, leitura, foco, motivação e confiança,
que são algumas dificuldades apontadas para a melhoria do processo ensinoaprendizagem, que realmente não passa pela questão da modalidade do ensino, mas
por defasagens, provavelmente, oriundas do Ensino Médio, em relação aos alunos.
A pesquisa também aponta para a necessidade um olhar mais efetivo para a
formação de professores o que remete pensar a educação dentro de um debate mais
amplo, visitando diferentes instâncias, desde o Planejamento Estratégico da
Instituição, Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), Projeto Pedagógico
Institucional (PPI), Projeto Pedagógico do Curso (PPC), e, principalmente,
investimento em pesquisa e encorajamento à formação de grupos de pesquisa para
discussão dos aspectos didáticos, pedagógicos e curriculares por parte dos
professores.
Outra questão a ser levada em consideração é sobre como a metodologia é
cobrada nos documentos que avaliam a instituição, isto é, no Instrumento de
Avaliação dos Cursos de Graduação do MEC (2017), em relação à organização
didático-pedagógica, que aborda as metodologias do ensino, que devem ser previstas
nos projetos pedagógicos dos cursos, vindo reforçar as mudanças requeridas para a
Educação Superior.

O instrumento foca a importância de que as metodologias

atendam ao desenvolvimento do conteúdo, estimulando a ação docente, interligando
teoria e prática de forma inovadora, com recursos adequados e que proporcionem
aprendizagens diferenciadas. São enfatizados os componentes do processo
pedagógico: conteúdo, metodologia, estratégias e recursos, unidos para o alcance de
conhecimentos genuínos, com propostas que incluam as Tecnologias de Informação
e Comunicação (TIC) e que fomentem no aluno a apreensão dos conceitos.
Destaque-se, também, um outro indicador, que versa sobre os procedimentos
de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem dos
cursos de graduação, que propõe que seja mantida a preponderância do caráter
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formativo sobre o somativo das avaliações aplicadas aos alunos. Mas, para que isso
acorra, são necessárias mudanças na elaboração dos instrumentos avaliativos e que
estejam sintonizados com as propostas do ensino, tendo a metodologia como rota a
ser seguida para atingir a meta definida.
Tanto a metodologia quanto a avaliação foram temas mencionados nas falas
dos professores. A sugestão dada pela pesquisadora é que ambas estejam neste
pleito, sendo discutidas, dentro dos cursos que os professores fazem parte, para uma
análise com maior agudeza das colocações feitas relativas a estes quesitos. Mais
uma vez, reforça-se a formação do professor em serviço, oportunizando a discussão
dos temas ligados à educação e que se aproveite também o protagonismo dos
professores, como os do GEMAA, que buscam a melhoria da aprendizagem dos
alunos e que possam propagar o que fazem em suas salas de aula,
institucionalmente.
Outra demanda trazida para esta pauta é o desenvolvimento do ensino por
competência que para tanto precisará de uma nova proposta para dar conta, em que
se precisa de um outro arranjo dos conteúdos, com uma visão holística dos
conhecimentos, sendo necessário entender para que servem e como podem ser
aplicados, no cotidiano. O trabalho por competências passa por saber que habilidades
são necessárias ser desenvolvidas como: técnicas, práticas, cognitivas, sociais e
emocionais, que só serão possíveis com mudanças nas diferentes áreas da
educação, por meio de reflexões na busca das condições necessárias para
operacionalizá-las.
Dentro dessa linha, caso se parta de outras metodologias de trabalhos como a
introdução de projetos interdisciplinares nos cursos, com previsão de avaliação por
equipe, em que a tecnologia é utilizada para o desenvolvimento da aprendizagem,
sendo garantida a participação do aluno e ainda, com a implementação de uma
gestão das aulas compartilhadas pelos professores, alternando trabalhos individuais
e em equipe, com discussões de

problemas reais para que os alunos sejam

requisitados para solucionarem essas situações e com aulas realizadas em diversos
ambientes. Serão necessários outros tempos, espaços e um fazer pedagógico
diferenciado, dentro de um debate amplo.
O GEMAA foi o marco das transformações da instituição pesquisada, que
lançou as bases para várias reflexões, que começam com o uso da tecnologia,
trazendo o aluno para o centro dessas mudanças, mas que requer também saber que
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competências e habilidades estão sendo desenvolvidos nas atividades realizadas e
elaboradas pelos professores.
O caminho a ser percorrido também pede investimento em pesquisa para que
os professores possam aprimorar suas práticas de forma institucionalizada, com apoio
para estudos e divulgação de seus achados dentro e fora da instituição, em termos de
apresentação de suas investigações e publicações.
No tocante às recolhas dos alunos, notou-se que fazem uso da tecnologia
disponível, mas suas habilidades podem ser melhor aproveitadas. Há indícios de
que os professores partem do pressuposto de que os alunos já sabem fazer o que
lhes é solicitado. O que a pesquisadora recomenda é a realização de Fórum de
Discussão para socialização daquilo que professores e alunos dominam sobre
tecnologia, como parte dos debates para novos direcionamentos dos projetos dos
cursos em que estão envolvidos.
Este estudo não se encerra aqui, apenas indica pontos de atuação, com
construções provisórias, que somente, no dia a dia, em contato com reflexões e
práticas dos professores poderão marcar outras descobertas para a mudança do
ensino e da aprendizagem, que é o objeto de desejo desses professores, engajados e
comprometidos na promoção de uma educação transformadora.
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APÊNDICE A

Questões formuladas na entrevista semiestruturada para os professores
1ª Parte: Conhecimentos Formais (saber formalizado)
1)
Qual sua formação em nível médio? Ano de conclusão.
2)
Qual sua formação em nível de Graduação? Ano de conclusão.
3) Qual sua formação em nível de Pós-Graduação?
a) Lato sensu (ano de conclusão)
b) Stricto sensu (ano de conclusão)
4) Há quanto tempo está na docência?
a) Na Educação Básica (fundamental e médio) – público e privado
b) No Ensino Superior – público e privado
5) Em que curso(s) atua e que disciplinas ministra?
6) Você participa de cursos de aperfeiçoamento, congressos, seminários?
( ) Sim
( ) Não
Em caso positivo, como estas formações contribuíram para o seu fazerpedagógico?
7) Publica suas experiências em revistas da área de conhecimento?

2ª Parte: Conhecimentos Não-formais (o saber-fazer)
8) Que práticas são utilizadas em suas aulas que foram consolidadas ao longo de
sua carreira docente?
9) Que recursos (livros, periódicos, vídeos, chats, grupos de discussão) utiliza para
reflexão e aprimoramento de suas práticas? Que tipo de conteúdo prefere? Segue
algum critério nas escolhas?
10) De que forma estas formações não-formais, que são suas escolhas em busca
do aperfeiçoamento, atuam como mola propulsora de suas atividades de sala de
aula?
11) Que atividades exitosas você citaria como construtores de aprendizagens
diferenciadas, e que teve como fio condutor a tecnologia?
12) Que recursos tecnológicos, você utiliza em suas aulas?
13) Qual foi o diferencial para a motivação do aprendizado dos alunos?
14) Qual foi o resultado esperado e o alcançado com tais atividades?
15) Diante de suas práticas, que proposta de trabalho apontaria como significativa
para ter alunos participativos e protagonistas?
16) Como aproveitar as habilidades que os alunos já possuem de lidar com a
tecnologia para canalizá-las para sala de aula?
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3ª Parte: Conhecimentos de si mesmo (saber-ser)
17) Que características pessoais, você empresta para o seu saber-fazer?
18) Até que ponto estas características são modificadoras de suas escolhas na
carreira?
19) Faça uma pequena narração do seu percurso como professor?
- O que moveu suas escolhas (cursos– aperfeiçoamento e práticas profissionais)
- Quais foram suas dificuldades e acertos ao longo da carreira?
- Estas escolhas foram um diferencial para ser quem você é hoje?
- O que faz um profissional, perceber que as mudanças são necessárias?
OBS: os professores farão a narração de sua trajetória também na forma escrita,
incluindo dados de fontes primárias, que queiram incorporar ao discurso formal.
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APÊNDICE B
Questões formuladas na entrevista semiestruturada para os alunos
1) Que situações de aprendizagem colocadas pelos professores, você mais gosta
de participar? E por quê?
2) Que sugestões você daria aos seus professores, em relação ao uso da tecnologia
em sala de aula?
3) Que experiências no uso da tecnologia, você já possui que poderiam ser
aplicadas às aulas e em que disciplinas?
4) Que atividades proporia com o uso da Internet, que trariam um diferencial para
sua aula? Por que desta proposta?
5) Que tipo de ferramentas da Internet você usa normalmente para o seu estudo?
Que diferença trouxe para a sua formação este estudo mais individualizado?
6) De que maneira os alunos podem contribuir com a expertise que já possuem
sobre o uso da tecnologia, para a melhoria do processo ensino-aprendizagem?
7) Que tipo de atividade de aprendizagem, você participou e percebeu que foi muito
significativa para você, inclusive trouxe um maior desempenho acadêmico?
8) Na sua opinião, as atividades que envolvem parte da proposta em sala e parte da
atividade que pode ser realizada com o uso da Internet, na sala ou remotamente,
mais motivadora e trazem melhor resultado?
9) Quais são as facilidades que atividades desenvolvidas com o uso de ferramentas
digitais trazem para o aprendizado. Enumere pelo menos 3 facilidades.
10) Quais são as limitações para a realização de um trabalho por meio de portal,
plataformas, etc.? Enumere pelo menos 3 limitações.
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APÊNCICE C

Ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá

Aceito a estudante Rosa Maria Maia Gouvêa Esteves do P r o g r a ma d e
Doutorado
d a U n i ve r si d a d e Estácio de Sá do Rio de Janeiro para
desenvolver a pesquisa intitulada “O Ensino Híbrido e seus desdobramentos na
Formação e nas Práticas Docentes do Ensino Superior”, sob orientação do(a)
professor(a) Prof. Dr. Márcio Silveira Lemgruber.
Ciente dos objetivos e metodologia da pesquisa acima citada, e de que serão
assegurados os requisitos abaixo elencados:
•
•
•

cumprimento das determinações éticas da Resolução 466/12 CNS/MS;
garantia de solicitar e receber esclarecimentos antes, durante e
depois do desenvolvimento da pesquisa;
não haverá nenhuma despesa para esta instituição que seja
decorrente da participação dessa pesquisa,

Concordo em fornecer todos os subsídios para seu desenvolvimento, condicionando
a autorização para realização à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Estácio de Sá e ao cumprimento dos itens acima, caso contrário, tenho
a liberdade de retirar minha anuência a qualquer momento da pesquisa sem
penalização alguma.
Observação: Orientamos que o responsável da instituição, ao receber o
pesquisador para a realização da coleta de dados em sua instituição, solicite a
apresentação do parecer Consubstanciado de Aprovação do Comitê de Ética em
Pesquisa. Trata-se de uma medida de segurança para resguardar os indivíduos
que participarão da pesquisa a ser realizada em sua instituição.
Barra Mansa, 18 de agosto de 2017.
Assinatura e carimbo do diretor (ou vice-diretor) da instituição.
Dados do responsável pela instituição coparticipante:
Nome:
E-mail:
Tel.:

Cel.:
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APÊNDICE D

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO
OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS
CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA
Nome: ........................................................................................................................................
Sexo:
Masculino ( ) Feminino ( )
Data
Nascimento:
........../........../........
Endereço:.................................................................................................................................
Bairro:.............................................................................................................................
Cidade:...........................................................................................................................
Telefone:(.....).........................................................Email: .............................................
Título do Protocolo de Pesquisa: “O Ensino Híbrido e seus desdobramentos na
Formação e nas Práticas Docentes do Ensino Superior”
Subárea de Investigação: Ciências Humanas
Pesquisadora responsável: Rosa Maria Maia Gouvêa Esteves Instituição:
Universidade Estácio de Sá
Endereço: Avenida Presidente Vargas, 642, 22º andar Telefone: (21) 2206-9741 /
2206-9743
E-mail do programa:
ppgadm.edu.@estacio.br E-mail da Secretaria:
ppgeducacao@estacio.br
Avaliação do risco da pesquisa:
( X) Risco Mínimo
( ) Risco Médio

( ) Risco Baixo

( ) Risco Maior

Objetivos e Justificativa:
O objetivo desse projeto é investigar como professores do Ensino Superior têm se
apropriado do uso da tecnologia, por meio de um ensino híbrido para
desenvolvimento de conceitos e melhoria do processo ensino-aprendizagem em sua
área de conhecimento com os alunos. A justificativa da presente pesquisa reside no
mergulho do uso da tecnologia da comunicação e da informação por professores,
observando que práticas são essas, que critérios (seus discursos pedagógicos e
técnicos) são utilizadas em suas escolhas.
Procedimentos:
A coleta de dados será efetuada de acordo com as fases da pesquisa e ter-se-á
entrevista, filmagem, aplicação de questionário e a realização do grupo focal. Assim,
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os discentes responderão a um questionário e participarão de um grupo focal,
dirigido por um professor convidado e a sessão será filmada. Os docentes
participarão de entrevistas gravadas com a pesquisadora.
Riscos e inconveniências:
Existe um desconforto mínimo para o participante ao se submeter à pesquisa, pois
são perguntas de não levam a constrangimentos (entrevistas, filmagens, grupo
focal), uma vez que são perguntas de caráter geral, em relação ao uso da tecnologia
nas disciplinas que serão escolhidas de forma aleatória, não acarretando danos
emocionais, sendo que o procedimento se justifica pelo benefício que os resultados
desse estudo podem trazer a todos os envolvidos nas discussões que serão
realizadas.
Potenciais benefícios: Os benefícios que os participantes deverá esperar é que
sua contribuição gerará frutos para outra pesquisas nesta área de conhecimento e
na melhoria do processo ensino-aprendizagem, graças à aplicação de outras
metodologias, visando um desempenho melhor dos discentes.
Informações Adicionais: Seus dados serão coletados e manuseados pela
pesquisadora, não sendo permitido o acesso a outras pessoas. Os resultados da
pesquisa serão apresentados em eventos e publicações, entretanto, serão
mostrados os resultados de uma forma global, sem revelar a identidade dos
participantes ou quaisquer dados que fira sua privacidade.
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar
em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de
Sá, em horário comercial pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21)
2206-9726. O CEP-UNESA atende em seus horários de plantão, terças e quintas de
9:00 às 17:00, na Av. Presidente Vargas, 642, 22º andar.
Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do
estudo. Do mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua
participação. Você terá total e plena liberdade para se recusar a participar bem como
retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa.
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que
foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “O Ensino Híbrido e seus
desdobramentos na Formação e nas Práticas Docentes do Ensino Superior”.
Os propósitos desta pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou ciente dos
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a
minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente na minha
participação, sabendo que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento,
antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos.
Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante
da pesquisa e outra para o responsável pela pesquisa.
Resende, ____ de _______________ de 2017.
_______________________________

________________________________

Assinatura do Participante da Pesquisa

Assinatura do Responsável da Pesquisa

