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RESUMO 

 

A produção acadêmica de educação e tecnologia recorre a autores de diferentes 

áreas do conhecimento, sobretudo porque ainda não teria firmado teorias 

próprias.  Paulo Freire (1921 – 1997) tem sido um destes autores, mesmo que não 

tenha se dedicado a área. Esta dissertação apresenta uma pesquisa sobre como a 

pedagogia desenvolvida por Freire vem sendo incorporada em artigos sobre educação 

e tecnologia, examinando também sua aderência a esta abordagem crítica, uma vez 

que a visão predominante na literatura da área baseia-se em uma concepção de 

neutralidade da tecnologia e nos benefícios que supostamente os artefatos 

proporcionariam à educação. Esta investigação se debruçou sobre artigos de 

educação e tecnologia publicados em revistas acadêmicas brasileiras da área da 

educação, classificadas como A1 e A2 pelo Qualis Periódicos da CAPES. A amostra 

foi composta por 14 trabalhos que explicitaram terem sido fundamentados na obra do 

autor. O estudo dos artigos, publicados entre os anos 2007 e 2017, foi realizado 

considerando-se uma análise de conteúdo em dois movimentos complementares. O 

primeiro levantou categorias freirianas mais frequentes ao explorar o material. O 

segundo movimento foi a realização de um estudo mais aprofundado, a partir de 

categorias construídas a priori. O referencial teórico foi composto por obras de Freire, 

considerando a proposta da pesquisa, e de Apple e Au, além de Selwyn e outros 

autores da área de educação e tecnologia. Esta pesquisa, enfim, apresenta um 

mapeamento de trabalhos da área que recorrem à perspectiva freiriana como 

referencial teórico e aponta que a maioria dos artigos da amostra apresentaria 

coerência com sua obra. Grande parte dos autores discute questões afeitas à 

pedagogia crítica, como relações de poder, ideologias e valores, contrapondo-se, 

portanto, ao discurso predominante na área de educação e tecnologia. Estas questões 

sugerem, entre outras coisas, a razão da escolha de Freire pelos pesquisadores e sua 

atualidade para os estudos de educação e tecnologia, em tempos de expansão do 

ideário neoliberal na educação. 

Palavras-chave: Paulo Freire; Educação; Educação e Tecnologia; Abordagens 

críticas. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The academic production of technology and education appeal to authors from different 
research fields, specially because it had not established its own theories. Paulo Freire 
(1921 - 1997) is one of those authors, even though he did not dedicate his studies to 
this topic. This paper presents a research about how the pedagogy developed by Paulo 
Freire has been included in the articles of education and technology, analysing the 
adherence of a more critical approach, once the predominant perspective in the 
educational literature is based on a technological neutrality conception and in the 
benefits that those tools supposedly would add to the education. This investigation 
leaned over articles of education and technology published in Brazilian academic 
magazines that discuss education, being those classified as A1 and A2 by  Qualis 
Periódicos from CAPES. The sample is composed by 14 articles that affirm being 
grounded on the author’s work. The study of the articles published between 2007 and 
2017 was made taking in consideration a thematic content analysis in two 
complementary movements. The first one raised the most frequent Freire’s categories 
when explored the material. The second movement was an implementation of a deeper 
study, from the categories constructed a priori. The theoretical referencial was 
composed by Freire's papers, considering the research proposal, Apple's and Au's 
texts, beside Selwyn and other authors from the education and technology field. This 
study, then, presents a mapping of works in the area that resort to Freire’s perspective 
as a theoretical referencial and points that the major part of the articles of the excerpt 
would present coherence with his papers. A great number of authors discusses 
questions founded in the critical pedagogy, such as power relations, ideologies and 
values, opposing, thus, to the dominant discourse in the education and technology 
area. Those questions suggest, among other things, the reason why Freire is a choice 
among researchers and its topicality to the studies of educations and technology, in a 
moment of expansion of the neoliberal idea in the education area. 

Keywords: Paulo Freire; Education; Education and technology; critical approach  
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INTRODUÇÃO 

O avanço das comunicações nos anos 60 abriram as portas para diversas 

tecnologias surgirem ou se aperfeiçoarem ao longo dos anos seguintes. Dentro desse 

cenário, a computação foi um dos desenvolvimentos científicos que mais evoluiu e, 

com ele, ondas de inovações foram surgindo em diversos campos da vida dos seres 

humanos. De acordo com Rüdiger (2013, p. 27) “os progressos dos meios informáticos 

cria, [...] um novo ambiente ou cenário histórico, em que passamos a pensar, agir e 

interagir de modo totalmente novo, mais livre, igualitário e expressivo”. Após o 

desenvolvimento da computação, o marco mais importante que realmente 

desencadeou mudanças sociais significativas e que ainda vem revolucionando o 

status quo da humanidade foi a incorporação da Internet no cotidiano da sociedade 

ao final do séc. XX. A Internet promoveu alguns “progressos”, principalmente no que 

tange às questões relacionadas à globalização.  

Como tudo na vida, a revolução das tecnologias digitais não possui somente 

um lado positivo, principalmente se levar em consideração que “a internet não é 

neutra, porque seu uso, se não seu desempenho, depende de condições sociais 

determinadas” (RUDIGUER, 2011, p. 37). Além disso, há de se refletir sobre a falsa 

sensação de liberdade e democracia que a internet oferece, tendo em vista que junto 

com o avanço da tecnologia digital questões políticas e interesses mercadológicos 

são articulados, monitorados e alimentados diariamente por meio da rede de 

comunicação por trás de planos coloridos e interativos.  

 

As experiências com esses equipamentos promovem um imaginário 
tecnológico articulado pela fantasia de controle racional humano sobre a 
totalidade a da existência, mascarando a presença imperial e os efeitos 
destrutivos de um sistema econômico que se tornou onipresente, fora e 
dentro do ciberespaço (RUDIGER, 2013, p. 45). 
 

Diante desse contexto da introdução das tecnologias digitais na sociedade no 

final do séc. XX e da necessidade dos ambientes educacionais se adaptarem às 

demandas da sociedade no que tange à introdução desses recursos tecnológicos nos 

ambientes escolares, surgiram alguns questionamentos que orientaram o 

desenvolvimento do nosso estudo. 

Sob o “ideário neoliberal”, a educação vem adotando “valores e práticas” mais 

afeitas a essa ideologia. Mas não só a essa, também à “ideologia libertária e da nova 
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economia”. Essas ideologias alimentam a tecnologia educacional que, por sua vez, 

também a sustentam em um “fluxo de retroalimentação”. “Nos últimos 30 anos, uma 

série de valores e interesses têm sido promovidos e poderiam ser considerados 

aspectos da ideologia da tecnologia educacional”, conforme aponta Selwyn (2014, p. 

39 - 58). Nesse contexto, trabalhos críticos contribuem para refletirmos acerca das 

relações de exploração, dominação e poder. 

A partir desse terreno onde políticas neoliberais dominam questões 

relacionadas à educação e à tecnologia, optamos por desenvolver nessa pesquisa 

reflexões sobre a inserção das tecnologias digitais nos contextos educativos a partir 

da perspectiva crítica de Paulo Freire.  

Ele é o educador e filósofo brasileiro mais conhecido no país e no exterior. Sua 

principal obra, Pedagogia do Oprimido (1968), reconhecida por alguns autores como 

um marco na pedagogia crítica, completou 50 anos em 2018. Naquele ano, parte da 

comunidade acadêmica, dedicada ao estudo de sua perspectiva teórico-filosófica, 

realiza o esforço de revisitá-lo por meio de pesquisas diversas. Nosso trabalho 

compõe esse esforço, com um recorte voltado às discussões de educação e 

tecnologia que recorrem ao referencial freiriano, temática, inclusive, à qual Freire não 

dedicou seus trabalhos. Espera-se, portanto, oferecer alguma contribuição. 

Segundo Rosado, Ferreira e Carvalho (2017), a literatura na área de educação 

e tecnologia carece de trabalhos sob abordagem crítica, que examinem com 

“desconfiança” (SELWYN, 2014) essa temática. A pesquisa dos autores promoveu em 

nós o seguinte desdobramento: será que trabalhos acadêmicos da área de educação 

e tecnologia que recorrem ao referencial freiriano, expoente da pedagogia crítica, 

seguem essa perspectiva?  

Esta questão nos levou ao desenvolvimento de uma pesquisa bibliográfica em 

artigos publicados nas revistas acadêmicas de educação, classificadas pela CAPES 

como A1 e A2. O estudo de caráter exploratório foi constituído por uma análise de 

conteúdo a priori e posteriori, a partir de artigos que continham no título, resumo e/ou 

palavra-chave as palavras “Freire” and “Tecnologia” o desenvolvimento dessa 

pesquisa será apresentado nos capítulos 3 e 4 nesta dissertação. 

Escolhemos A1 e A2 porque, em tese, seriam produções de pesquisadores 

experientes. Daí também a razão de escolhermos periódicos e não teses e 

dissertações, pois entendemos que os pesquisadores que publicaram suas 

dissertações e teses ainda estão em processo de formação.  
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O intervalo de dez anos foi definido considerando que a obra mais conhecida 

de Freire, Pedagogia do Oprimido, completaria 50 anos em 2018 e, portanto, seria 

revisitada, com um aumento de produções naquele ano para além do comum. De fato, 

foi o que aconteceu. Em 2018, além de 2019, algumas revistas nacionais produziram 

dossiês1, biografias do autor foram (re)lançadas (KOHN, 2019) e livros produzidos 

(GADOTTI; CARNOY, 2018) no país e no exterior. Assim, o recorte considerou 2017 

como ano final e os nove anos antecedentes como um intervalo capaz de reunir uma 

amostra significativa para análise.  

 

Estudo inicial 
No entanto, consideramos teses e dissertações em um estudo inicial para 

saber, ainda que superficialmente, qual a presença do referencial teórico freiriano 

nestas pesquisas. Além disso, se já havia sido realizado alguma investigação como 

esta que realizamos (em periódicos Qualis) se Freire realmente seria um autor que 

aparece com frequência nas pesquisas sobre educação e tecnologia, realizamos uma 

busca em teses e dissertações como ação inicial de estudo. Para este levantamento 

preliminar, voltado à investigação da teoria “construtivista crítica de Freire” (GADOTTI, 

1997, p. 19) em trabalhos acadêmicos que englobam educação e tecnologia, foi 

necessário realizar uma busca no Banco de Teses e Dissertações (BDTB)2, que fica 

hospedado no Instituto Brasileiro em Ciência e Tecnologia (Ibcit). 

As palavras-chave utilizadas para todos os campos de busca foram: 

“tecnologia” e “Paulo Freire”, entre os anos de 2007 a 2017, que resultou em 123 

trabalhos, 75 dissertações e 48 teses, o que foi exigido um detalhamento mais 

refinado. Sendo assim, adotamos três critérios de refinamento, segundo Faria (2016, 

p. 22): Critérios de Inclusão, Critérios de Exclusão e Critérios de Validação 

Metodológica.  

Adotado o critério de refinamento, apareceram trabalhos “[...] que não se 

enquadravam no âmbito da pesquisa, e somente com a leitura [...] se poderia tomar 

uma decisão segura de os incluir, ou não, na bibliografia final”. (FARIA, 2016, p.25) 

 
1 Dossiê - Exercícios de trans-ver Paulo Freire: https://doi.org/10.22483/2177-5796.2018v20n2p383-399 
Dossiê - Paulo Freire o Legado Global: http://dx.doi.org/10.1590/0102-4698214631  

Dossiê II – Paulo Freire, 20 anos de presença / ausência: contribuições para desafios atuais da educação 
https://online.unisc.br/seer/index.php/reflex/issue/view/509/showToc  
2 Endereço de acesso ao BDTD: http://bdtd.ibict.br/vufind/  
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A partir das leituras e adotando os critérios de refinamento metodológico 

apresentados por Faria (2016), identificou-se que: quatro dos trabalhos apresentam o 

tema de tecnologia, mas não há identificação se Paulo Freire foi usado como 

referência teórica, e quarenta e dois não abordavam a área de Educação e 

Tecnologia. Sendo assim, a amostra passou a ter setenta e sete trabalhos, entre 

Teses e Dissertações, que utilizaram Freire e, consequentemente, a abordagem 

crítica para fundamentar seus estudos. 

Dentro do universo de setenta e sete trabalhos que utilizam Paulo Freire como 

referencial teórico, observou-se, a partir da leitura dos resumos, que grande parte dos 

trabalhos investigados explicitava os conceitos freirianos sobre educação 

problematizadora, sobretudo na categoria diálogo para fundamentar seus estudos. 

Pois, tratando-se de uma visão de educação como prática libertadora e humanizadora, 

essa categoria é fundamental para que a educação problematizadora aconteça 

conforme a concepção pedagógica de Freire. Segundo Freire (2016 a), o 

desenvolvimento do “ser mais” nasce a partir de uma consciência crítica e autônoma 

que se constrói nos educadores-educandos a partir de um diálogo verdadeiro, de uma 

ação dialógica e de um ato “cognoscente”. 

Vale ressaltar que não foi identificado nenhum trabalho que buscasse 

compreender como a pedagogia freiriana vem sendo incorporada/apropriada nos 

estudos de Educação e Tecnologia. Desta forma, concluiu-se que havia espaço na 

literatura acadêmica em português para realizar uma investigação sobre como a 

pedagogia crítica de Freire está contribuindo com as produções acadêmicas dentro 

da área de Educação e Tecnologia. 

 

A pesquisa 
 

Em diversas épocas, inclusive atualmente, conceitos e comportamentos 

ditados pela economia e pela política influenciam os movimentos e discursos no 

campo da educação. A doutrina que rege o séc. XXI é baseada nos fundamentos 

neoliberais em que a liberação econômica, o livre comércio e o capitalismo 

desenfreado são os alicerces dessa ideologia. Na área temática de Educação e 

Tecnologia, as questões mercadológicas, políticas e econômicas também interferem 

nos discursos desenvolvidos pelos estudiosos dessa área, inclusive não é de hoje que 

pesquisadores apontam a expansão do ideário neoliberal na Educação brasileira, com 
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valores e práticas sendo disseminados nos diferentes níveis de ensino. Muitos dos 

discursos das pesquisas que envolvem educação e tecnologia são otimistas, 

salvacionistas ou distópicos. Seriam poucos os trabalhos desenvolvidos sob 

abordagens críticas (SELWYN, 2017; ROSADO; FERREIRA; CARVALHO, 2017).  

A partir deste recorte, este trabalho apresenta uma análise de artigos de 

educação e tecnologia desenvolvidos sob uma dessas abordagens a fim de ter um 

panorama dos trabalhos que recorrem ao referencial freiriano na área e sua eventual 

aderência aos discursos predominantes na área. 

Vale ressaltar que esta investigação foi desenvolvida a partir do seguinte 

objetivo geral: 

 Analisar como a pedagogia desenvolvida por Paulo Freire vem sendo 

incorporada em artigos sobre educação e tecnologia, examinando, 

sobretudo, sua aderência a trabalho críticos. 

E das seguintes questões de estudo: 

 Quais conceitos/categorias da obra de Paulo Freire são mais recorrentes 

nos trabalhos da amostra? 

 Por que recorrer à obra freiriana para discutir educação e tecnologia? 

 Quais principais autores da área de educação e tecnologia 

são relacionados a Freire nos trabalhos, e o que essa relação sugere? 

 Como os trabalhos apresentam coerência ou incoerência quanto 

à totalidade da perspectiva teórico-filosófica de Paulo Freire? 

 Os artigos foram desenvolvidos sob uma perspectiva crítica, ou seja, 

examinam relações de exploração e dominação, de poder, apontam 

limitações, críticas e/ou ampliam o referencial teórico adotado 

(APPLE; AU, 2012)? 

Para desenvolver essa pesquisa, optamos por realizar uma investigação de 

caráter exploratório, por meio de pesquisa bibliográfica com artigos contidos em 

revistas científicas online classificadas3 como A1 e A2 em Educação pela Capes. O 

recorte temporal foi definido entre os anos 2007 e 2017. 

 
3 Classificações de periódico quadriênio 2013-2016 
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A análise foi feita a partir de contribuições de Bardin (1977). Assim, será 

realizada uma “análise de conteúdo” dos artigos selecionados por meio de categorias 

definidas a priori, a partir da literatura das questões de estudos. Além disso, o 

paradigma orientador da análise foi o da pedagogia crítica. (ALVES-MAZZOTTI, 1998) 

Vale destacar, que o trabalho em questão foi organizado em cinco partes, que 

foram estruturadas da seguinte forma: 

O primeiro capítulo, Educação e tecnologia em uma perspectiva crítica, foi 

desenvolvido em duas partes. Na primeira parte, mostramos um breve recorte sobre 

as políticas públicas no âmbito da Educação e Tecnologia, a fim de construir um 

panorama sobre o contexto político e histórico da inserção das tecnologias digitais no 

Brasil e como os organismos internacionais interferem nas políticas públicas nacionais 

no que diz respeito à incorporação das tecnologias nos ambientes educacionais. Já a 

segunda parte desse capítulo foi construída a partir de uma reflexão sobre as relações 

de poder, capitalismo, neoconservadorismo, questões mercadológicas e políticas que 

estão associadas de formas veladas com a tecnologia digital, e como essas questões 

podem interferir nos processos de ensino-aprendizagem com a tecnologia. Ao final, 

este capítulo apresenta uma breve elucubração acerca das questões relacionadas aos 

olhares frente à não “neutralidade” da tecnologia tanto nos contextos escolares quanto 

em diversos campos da vida do ser humano, senão em todos. 

O segundo capítulo, Paulo Freire e educação problematizadora, também foi 

desenvolvido em duas partes. Na primeira, será apresentada a Pedagogia crítica, 

como esse conceito chegou ao Brasil e quais filósofos e estudiosos críticos, como 

John Dewey, influenciaram Paulo Freire a refletir e desenvolver os ideais de uma 

educação libertadora e igualitária. Já a segunda parte expõe o pensamento de Freire 

no que diz respeito a uma educação crítica, reflexiva, emancipatória e transformadora 

– Freire e a educação problematizadora. Nessa etapa foram expostas as categorias 

da educação problematizadora pautadas no “diálogo”, “na escuta verdadeira”, na 

“conscientização”, na “transformação” e “emancipação” pelo sujeito, entre outras. 

No terceiro capítulo, Metodologia e apresentação da amostra, buscamos 

detalhar a metodologia empregada em nosso estudo, a seleção dos artigos, bem 

como os procedimentos e estratégias utilizados para coleta e análise dos dados. Este 

capítulo também apresenta a caracterização dos artigos, como também algumas 

reflexões iniciais sobre os achados no que tange ao conceito da educação 

problematizadora de Freire (2016a), às análises da perspectiva crítica a partir de 
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Apple e Au (2012). No que diz respeito às questões de tecnologia, fundamentamos 

nossas reflexões em Selwyn (2011; 2014; 2017). 

O quarto capítulo trata da Pedagogia freiriana nas discussões de Educação 

e Tecnologia, o qual foi desenvolvido com base nas análises dos dados encontrados 

nos artigos estratificados no capítulo 3 e subdividido em quatro subcapítulos a fim de 

organizar melhor as ideias centrais debatidas nessa etapa, com o objetivo de 

conseguir responder de forma coerente às questões de estudo. Nesse capítulo, ainda 

há um breve resumo dos artigos selecionados para a análise em profundidade. Por 

fim, expusemos a atualidade da obra de Paulo Freire e as conclusões sobre as 

análises dos dados dos artigos selecionados dentro dos critérios de busca.  

Ao final desse estudo, fizemos breves Considerações Finais sobre os 

aspectos gerais desta pesquisa. 
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CAPÍTULO 1: EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS  

Com a expansão gradual do uso das tecnologias digitais no dia a dia da 

sociedade, diversas atividades como ir ao banco, comunicar-se com as pessoas, ler 

um jornal, ouvir música, foram reorganizadas ou adaptadas. Segundo Almeida e 

Valente (2012), o impacto social da ampliação do uso das tecnologias digitais vai além 

do fazer diário de qualquer cidadão. As tecnologias digitais estão proporcionando uma 

revolução no campo científico e econômico. No campo científico, ocorrem avanços 

em pesquisas que envolvem a ciência, além do aumento das produções acadêmicas.  

Já no campo econômico, emerge um novo conceito social que interfere diretamente 

nos modelos de gestão de empresas, indústrias, políticas e consequentemente no que 

se entende sobre educação formal. 

No entanto, percebe-se que quando se trata da introdução das Tecnologias 

Digitais da Informação e Comunicação (TDIC)4 na educação, os atores dos processos 

de ensino-aprendizagem o educador-educando em alguns casos não incorporam em 

seus fazeres pedagógicos “[..] o potencial dessas tecnologias para promover novas 

formas de aprender e ensinar” (COLL, MONEREO ET AL. 2010, p. 88). E essa linha 

de pensamento é exposta na pesquisa de Almeida e Valente (2012) quando afirmam 

que “[...] na educação, a presença destas tecnologias é muito pouco significativa e 

seu potencial é pouco explorado (ALMEIDA E VALENTE, 2012, p. 58). 

Um novo olhar por meio das tecnologias começa a ser esboçado no Brasil a 

partir de 1979, quando a Casa Civil cria a Secretaria Especial de Informática (SEI), 

que tem como objetivos fundamentais a formulação da Política Nacional de 

Informática (PNI) e promoção do desenvolvimento científico e tecnológico do 

Conselho Nacional de Segurança. Além disso, a SEI tinha também o compromisso de 

desenvolver no País as atividades de informática. (DECRETO No 84.067, DE 2 DE 

OUTUBRO DE 1979) 

Mas não podemos pensar no avanço tecnológico, no fazer docente e nas 

políticas públicas da educação que preveem o uso das tecnologias nos contextos 

escolares de forma apartada do desenvolvimento da sociedade e do seu modo de 

enxergar a evolução do mundo em que estamos inseridos. Seguindo essa lógica, o 

 
4 As TDIC resultam da convergência de várias tecnologias como: vídeo, TV digital, imagem, DVD, celular, Ipad, 
jogos, realidade virtual, que se juntam para compor novas tecnologias. As TDIC se referem a qualquer 
equipamento eletrônico que se conecte na internet (PEDRO apud VALENTE, 2013). 
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estudo pretende traçar uma perspectiva sobre o cenário que está por trás do 

salvacionismo das tecnologias. Reforçamos que não há uma visão pessimista quanto 

à aplicação da tecnologia na educação; ao contrário, temos que inseri-las nos 

ambientes escolares, porém, de forma crítica e articulada, ao Projeto Político 

Pedagógico (PPP) de cada instituição de ensino, além de reconhecer que em cada 

ferramenta tecnológica há ideologias e rastros econômicos, políticos e hegemônicos. 

Partindo desse cenário e de acordo com as ideias de Lima (2011), o avanço 

tecnológico provocou na sociedade novos ideais e, conforme mencionado 

anteriormente, novos padrões de comportamentos e pensamentos foram 

ressignificados. No campo da gestão e do trabalho, por exemplo, houve diversos fatos 

que foram verdadeiros marcos como 

 

Os fenômenos de informatização dos serviços e da produção, enquanto fator 
de reorganização do trabalho que permitirá assegurar a centralização e o 
controle, e esbater a imperfeição humana face à perfeição da máquina. Fala-
nos, portanto, de um “taylorismo informático” (ou neotaylorismo), enquanto 
solução nova para alcançar os velhos propósitos de controle centralizado [...]. 
(LIMA, 2011, p. 130) 

 

A questão apresentada por Lima (2011) sobre a “solução nova para alcançar 

velhos propósitos” deve ser refletida também nos contextos educacionais de forma 

geral e, em especial, no uso das TDIC. Os educadores devem ter a consciência que 

teorias externas à educação estão diretamente associadas aos fazeres pedagógicos, 

desde a simples introdução de um objeto de aprendizagem em sala de aula ou a 

ressignificação do que seja um espaço de aprendizagem até a concepção de 

documentos que regem as escolas e universidades e a inserção de políticas 

governamentais e de financiamentos estudantis. 

Ainda se baseando em Lima e pelo que refletimos sobre as “perspectivas 

taylorianas”, as concepções sobre ser escola e espaço de formação de um cidadão 

vão ressurgir “[...] subordinado à ideologia da modernização” (LIMA, 2011, p.137). 

Segundo o autor, “a modernização significará, para o futuro, racionalização eficácia, 

eficiência, alcance da solução certa, otimização, relação favorável custo benefício, 

progresso” (LIMA, 2011, p. 131).  

E por meio do contexto onde o avanço tecnológico ou, como dito por Lima 

(2011), o “taylorismo-informático” dita as regras da sociedade neoliberal, palavras de 
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ordem como eficácia, eficiência, racionalização, qualidade, otimização, padronização 

e globalização passam a fazer parte do dia a dia da educação formal.  

Tendo em vista o novo modelo do “modus operandi” da educação centrada na 

tecnologia e na globalização de políticas públicas educacionais, vamos nos 

fundamentar em Cury (2017) e Pronko (2014) no sentindo de compreender  como a 

presença de organismos internacionais, como o Banco Mundial, Unesco5 e a OCDE6, 

interfere diretamente no desenvolvimento e controle das políticas públicas da 

educação brasileira, incluindo as políticas educacionais que preveem a inserção das 

TIDC nos contextos escolares públicos e privados. 

O entendimento sobre como esses organismos influenciam a educação 

brasileira deve partir do pressuposto bem definido por Cury: 

 

Por se tratar de organismos internacionais, eles apresentam orientações e 
diretrizes. Quando os países aceitam empréstimos do BM7 ou as orientações 
gerais da OCDE, então acatam todo um conjunto de medidas de ajustes de 
contas com planejamento, medidas e, sobretudo, avaliações das quais 
decorrem uma classificação, um ranking com as distintas posições de cada 
país (CURY, 2017, p. 19). 
 

De acordo com a linha de pensamento de Cury (2017), fica evidente que, 

quando o Brasil passa a aceitar os empréstimos ou conselhos desses organismos, as 

ideologias e pensamentos hegemônicos dos representantes desses organismos ficam 

impressos nas normatizações, leis e políticas brasileiras, muitas vezes sem levar em 

consideração os anseios e necessidades reais dos cidadãos brasileiros. “Nesse 

sentido, tais organismos se vêm impondo tendencialmente como autoridade 

educacional internacional” (CURY, 2017, p. 20).  

Pronko (2014) dialoga com o pensamento de Cury no que tange às 

interferências desses organismos nas questões educacionais. Em seu estudo, ela 

evidencia principalmente o BM como um dos principais órgãos articuladores nos 

temas que envolvem uma “definição do que deve ser e como deve funcionar a 

educação nos quatro cantos do mundo” (PRONKO, 2014, p. 90); além disso, aquele 

desenvolveu normativas que tinham como objetivo a “[...] progressiva consolidação do 

 
5 Organização para as Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura  
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/  
6 Organização para a Cooperação e desenvolvimento Econômico (OCDE) http://www.oecd.org/  
7 Banco Mundial 
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BM como uma agência importante para a orientação de políticas educacionais nos 

países em desenvolvimento” (PRONKO, 2014, p. 91).  

Além da OCDE e do BM, segundo Pronko, 2014, a UNESCO também é uma 

agência que tem um forte papel no desenvolvimento da educação mundial, pois “em 

1960, a Unesco declararia a educação sua maior preocupação [...]” (PRONKO, 2014, 

p. 92). Outrossim, esse organismo compõe a Organização Nacional das Nações 

Unidas (ONU), juntamente com o Fundo Monetário para investimento (FMI) e o BM. 

Importante ressaltar que o Brasil não é um país totalmente passivo às normas 

e diretrizes desses órgãos. Ao contrário, o Brasil é membro signatário do BM, isso 

significa que ele envia seus “delegados de alto nível” (CURY, 2011, p. 21) para os 

encontros e que seus representantes assinam ou subscrevem os documentos 

desenvolvidos nessas reuniões. Além disso, o Brasil “tem status de participante pleno 

em órgãos oficiais da OCDE, participando em diversos programas sobre educação, 

incluindo o Programme for International Stundent Assessment (PISA8)” (CURY, 2017, 

p. 21).   

Partindo desse cenário, é importante ficar claro que o BM deixa explícito que 

não adianta um país receber financiamentos e participar de programas dos 

organismos governamentais se não houver comprometimento com as propostas 

estabelecidas e com as próprias razões de ser do próprio pais. Isso fica claro na 

afirmação do Banco Mundial, “contudo, se alguma coisa nos ensino a história da 

assistência ao desenvolvimento, essa lição é a de que o apoio externo pouco pode 

realizar quando falta a disposição interna de reformar” (PRONKO, 2014, p. 110, apud 

Banco Mundial, 1997, p.16; grifos nossos). 

Retomando as questões referentes à inserção das tecnologias nos ambientes 

educacionais, é mister destacar que os programas de desenvolvimentos concebidos 

por esses organismos internacionais se apoiam na tecnologia para conseguir 

implementar suas propostas. Pronko (2014), com o objetivo de esclarecer a “proposta 

das parcerias público-privadas” programa que foi elaborado pela Unicef e as agências 

da ONU, cita a “definição da OCDE, retomada pelo banco” 

 

Um nível ou uma etapa de estudos posterior à educação secundária. [...] 
[esses] estudos se [efetivaram] em instituições de educação terciária como 
universidades públicas e provadas, institutos de educação superior e 
politécnicos, assim como em outros tipos de cenários como escolas 

 
8 Programa Internacional de Avaliação de Alunos 
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secundárias, locais de trabalho, ou cursos livres através da tecnologia 
informática e grande variedade de entidades públicas e privadas. (PRONKO, 
2014, p.99 apud Wagner, 1999, p. 135 apud Banco Mundial, 2003, p. ix). 
 

A partir do contexto traçado sobre visões neotaylorianas, há uma sociedade a 

partir da nova ordem econômica em que prevalece uma sociedade pautada nos ideais 

de uma política neoliberal. Percebe-se que o Brasil se comprometeu em realizar seus 

avanços no campo das políticas educacionais sem deixar para trás a nova ordem 

mundial de subordinação “à ideologia da modernização” e formulou programas e leis 

para a educação a partir da inserção das TIDC nos espaços educacionais.  

É importante destacar que a inserção e as reflexões acerca do uso da 

informática na educação no Brasil têm início somente por volta do começo da década 

de 80, exatamente dois anos depois da criação da SEI “[...] com o primeiro e segundo 

Seminário Nacional de Informática em Educação, realizados respectivamente na 

Universidade de Brasília em 1981 e na Universidade Federal da Bahia em 1982. 

(VALENTE E ALMEIDA, 1997, p. 13). 

Segundo Valente e Almeida (1997), após os seminários realizados pelas 

Universidades Federais de Brasília e Bahia, ocorre em 1983 a primeira mobilização 

governamental para inserir a informática nas escolas. Essa mobilização culminou no 

desenvolvimento do projeto EDUCOM9, financiado pelo Ministério da Educação 

(MEC). 

Um marco importante para a iniciação dos fazeres entorno da inclusão da 

informática nos espaços educacionais foi a criação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional promulgada em 1996. Na LDB, é previsto o uso de tecnologia nas 

diferentes áreas do saber tanto no Ensino Básico quanto no Superior.  

Em 1997, o MEC criou o Programa Nacional de Informática na Educação 

(PROINFO), Brasil (1997) com o objetivo de introduzir ferramentas digitais para 

enriquecer o fazer pedagógico das escolas estaduais e municipais (FNDE, 2017, 

portaria nº 522 em 09/04/1997). Já em 2007, o programa foi reformulado passando a 

ser denominado Programa Nacional de Tecnologia Educacional e “tendo como 

principal objetivo promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e 

comunicação nas redes públicas de educação básica” (FNDE, 2017, Decreto n 6.300 

em 12/12/2007). 

 
9 Educação com Computadores 
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No mesmo ano, o Ministério da Educação promulgou o Plano de 

desenvolvimento da Educação (PDE), que, segundo Peroni et al (2012), “estabelece 

uma reorientação dos mecanismos de atuação do MEC junto aos entes federativos 

apresentando como eixos principais e norteadores  das ações do Ministério, o “Plano 

de Metas Compromisso todos pela educação” [...]” (PERONI et al, 2012, p.37). 

Importante destacar que, conforme explicitado por Peroni et al. (2012), esse 

plano de metas foi constituído por meio da cooperação com as agências 

internacionais. No que diz respeito ao uso das tecnologias, o PDE contemplava o 

“Guia de Tecnologias educacionais composto por tecnologias elaboradas pelo próprio 

Ministério de Educação e por aquelas pré-qualificadas pelo MEC”. (PERONI et al, 

2012, p.39). 

O documento tinha três objetivos principais que deveriam ser seguidos pelas 

instituições, são eles: 

 

- Disseminar padrões de qualidade de tecnologias educacionais que orientem 
a organização do trabalho dos profissionais da Educação Básica; 
- Estimular especialistas, pesquisadores, instituições sociais para a criação 
de tecnologias educacionais que contribuam para elevar a qualidade de 
Educação Básica; 
- Fortalecer uma cultura de produção teórica voltada à educação básica e 
seus referenciais concreto. (PERONI et al. apud Guia de Tecnologias 
2011/2012. BRASIL, 2011, p.15). 

 

Com o intuito de fomentar ainda mais a inclusão das TDIC no ensino, em 2009, 

a UNESCO estabeleceu o marco político de Padrões de Competência em TIC para 

professores. Este documento tinha como objetivo principal alavancar pesquisas e 

discussões acerca das capacitações de professores para o uso da tecnologia nos 

seus fazeres pedagógicos. 

 

Este documento apresenta a organização sistêmica do Projeto de Padrões 
de Competência em TIC para Professores (ICT-CST) e avalia como o 
desenvolvimento profissional do docente se encaixa no contexto mais amplo 
da reforma educacional à medida que os países reveem seus sistemas 
educacionais em relação à produção de habilidades do século XXI, como um 
dos pilares ao desenvolvimento social e econômico. Ele pode ser utilizado 
como guia para as pessoas que se preocupam com os caminhos da 
educação e com o desenvolvimento profissional dos professores ao 
prepararem o currículo de treinamento e propostas de oferta de cursos 
(UNESCO, 2009, p.5). 
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Outra ação governamental que abrange o tema de Educação e Tecnologia e 

que agrega fortes influências no desenvolvimento dos processos pedagógicos nas 

escolas brasileiras é o Plano Nacional da Educação (PNE). O PNE foi decretado em 

2007, através do decreto 6094/2007 e sancionado pela Lei 13.005/2014 e tem 

vigência de dez anos, sendo composto por dez diretrizes e vinte metas.  

Tais ações no âmbito das políticas públicas são alguns dos muitos objetos de 

estudo que, ao longo de décadas, vêm sendo investigados na área de Educação e 

Tecnologia. 

1.1. Considerações Críticas 
 

A partir do panorama histórico referente à criação de políticas públicas para a 

inclusão das TDIC nos espaços educacionais e, com o objetivo de compreender o 

início das produções de pesquisas acadêmicas com o tema de Educação e 

Tecnologia, é importante compreendermos as definições sobre as relações de “Poder” 

no campo científico e no campo acadêmico. Segundo Bourdieu (1976), o campo é um 

local (abstrato) onde os sujeitos inseridos lutam por ‘poder’ científico e 

reconhecimento, porém, nesse campo existem sujeitos que o personificam e o 

representam. Um dos movimentos que ocorrem nesse campo é a busca incansável 

de “poder”, “reconhecimento”, “autonomia” e “direitos”. Em uma posição, estão os 

“dominadores” cujo interesse é manter a ordem (são esses sujeitos que detêm o poder 

e que ditam as regras) e, do outro lado, estão os “dominados”, que para conseguir se 

manter dentro desse grupo ou melhor nesse campo ou “jogo”, muitas vezes precisam 

seguir as regras impostas pelos “dominadores”. Para Bourdieu, “reciprocamente, os 

conflitos epistemológicos são sempre, inseparavelmente, conflitos políticos; assim, 

uma pesquisa sobre o poder no campo científicos poderia perfeitamente só comportar 

questões aparentemente epistemológicas” (BOURDIEU, 1976, p. 3)10 

Tendo em vista a analogia ao conceito de campo, sugere-se que as pesquisas 

científicas e acadêmicas que abordam a temática de Educação e Tecnologia 

reverberem os interesses hegemônicos de implantar nos espaços escolares as 

políticas educacionais com TDIC. A partir dessa análise, entende-se que esse pode 

ser um dos motivos que levaram a academia a começar a desenvolver pesquisas 

 
10 Extraído de: ORTIZ, Renato (org.). 1976. Bourdieu – Sociologia. São Paulo: Ática. Coleção Grandes Cientistas 
Sociais, Vol. 39. P. 122-155. Tradução de Paula Montero. 
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abordando a temática Educação e Tecnologia, porém, seu crescimento ainda é muito 

sútil e precisa ser consolidado como uma área de pesquisa na educação. Tal 

afirmação fica evidente quando analisamos somente os títulos das revistas 

acadêmicas vinculadas à Capes e classificadas entre A1 e A2 para tentar verificar 

quais títulos de revistas tratam exclusivamente do tema: dos 9711 títulos de revistas 

A1, nenhum possui a palavra “tecnologia” e somente um apresenta algum indício que 

trata do tema, como a revista com título “EDUCAÇÃO TEMÁTICA DIGITAL”, ISSN: 

1676-2592. Já nas revistas A2, dos 33012 títulos, seis possuem a palavra “tecnologia” 

e um a palavra “digital”, porém, todas são revistas estrangeiras. Os dados são 

sustentados a partir da pesquisa desenvolvida por Rosado, Ferreira e Carvalho, 

quando os pesquisadores afirmam que 

 

É interessante ressaltar que a presença do termo “tecnologia” no título de 
uma publicação é um forte indicador de ênfase em temáticas pertinentes à 
área em questão. Tomando tal presença como critério alternativo de filtragem 
da lista completa, encontraram-se 18 revistas, dentre as quais 16 têm 
qualificação igual ou inferior a B3, e apenas uma tem qualificação A1. 
(ROSADO; FERREIRA; CARVALHO, 2017, p. 212). 

 

A partir dessa análise preliminar, sugere-se, apesar de existir no Brasil políticas 

e incentivos públicos para introduzir o uso das TDIC nas escolas, o campo da pesquisa 

que aborda esse viés precisa se desenvolver e compreender de forma científica como 

a tecnologia pode contribuir com o aprimoramento das práticas educativas. De acordo 

com Selwyn, “infelizmente, muito da discussão recente em torno da educação e 

tecnologia tem sido lamentavelmente frágil. A pesquisa acadêmica na área é 

frustrantemente pobre, e grande parte da “evidência” dos benefícios e riscos do uso 

da tecnologia carece de possibilidades de generalização e de rigor” (SELWYN, 2017, 

p. 87 e 88). 

Sendo assim, para compreender o significado do termo “Educação e 

Tecnologia”, buscamos nos fundamentar em Selwyn (2011). Em seus estudos, o autor 

faz uma análise crítica a respeito do que é “Educação e Tecnologia” em suas reflexões 

 
11 A base da Capes possui 121 ISSN com classificações de periódicos quadriência 2013-2016 como: A1, porém, 
desses ISSN, muitos títulos são duplicados; dessa forma, o número real para investigação é 97. Dados 
acessados entre 12/2017 e 03/2018. 
1212 A base da Capes possui 380 ISSN com classificações de periódicos quadriência 2013-2016 como: A2, porém, 
desses ISSN, muitos títulos são duplicados; dessa forma, o número real para investigação é 330. Dados 
acessados ao longo do mês de Março/2018. 
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buscando compreender de forma separada o significado das palavras “educação” e 

“tecnologia”, para assim traçar um panorama a respeito dessa terminologia.   

Em sua pesquisa, Selwyn apresenta a educação de duas formas: Educação 

Formal e Educação Informal. Segundo o autor, entende-se que a educação formal é 

compreendida como um processo de aprendizagem que ocorre na escola e tem início, 

meio e fim, sendo assim, ele é finito e “técnico”. 

Já educação informal, segundo Selwyn (2011), é um processo contínuo e que 

permeia a vida social do sujeito; esse tipo de educação ocorre no trabalho, na família, 

na igreja e nos ambientes frequentados pelo indivíduo. De acordo com o autor, a 

educação informal ocorre ao longo da vida e nunca haverá fim. 

A partir da representação da educação formal e informal, o autor ressalta que 

“é importante compreendermos que muito do que se passa em uma situação 

educacional tem pouco ou nada a ver com a aprendizagem em si” (SELWYN, 2011, 

p. 13). Sendo assim, Selwyn busca definir a Educação de uma forma ampla levando 

em consideração diversos aspectos da educação formal e informal com o intuito de 

compreender o “meio social da educação”.   

 

O estudo da educação e tecnologia deve, portanto, ser visto em termos das 
ciências sociais – indo além da compreensão dos aspectos “técnicos” da 
aprendizagem e prestando atenção cuidadosa ao mundo social da educação. 
(SELWYN, 2011, p.13). 

 

O autor apresenta também uma reflexão sobre a aprendizagem. Segundo 

Selwyn, “uma questão central de discussão entre especialistas é se a aprendizagem 

deve ser vista como um produto ou um processo” (SELWYN, 2011, p. 5). A partir 

dessa afirmação e tendo em vista que o autor compreende que o processo de 

aquisição do conhecimento advém do “meio social da educação”, buscamos traçar um 

paralelo e nos fundamentar nas concepções pedagógicas acerca da educação 

desenvolvidas por Freire (2016). 

Quando Selwyn apresenta os modelos de concepções da aprendizagem, 

evidencia-se que a visão da aprendizagem como produto se relaciona de certo modo 

à “aprendizagem bancária” (FREIRE, 2016), em que o indivíduo é uma tábula rasa, e 

o professor depositará o conteúdo e massificará nos educandos modelos de 

aprendizagem meramente reprodutivos. Segundo a concepção de Freire (2016 a), 

sujeitos que forem formados nesse padrão, dificilmente se tornarão cidadãos 
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questionadores, pois serão indivíduos pacíficos, submissos na sociedade em que 

vivem e possivelmente não irão lutar por seus direitos. 

Já o processo contínuo de aprendizagem abordado por Selwyn (2011) pode ser 

associado ao modelo da “educação problematizadora” (FREIRE, 2016 a), em que a 

forma de aprender e ensinar parte do pressuposto que os alunos são seres que já 

detêm alguns saberes. Além disso, esse modelo parte de uma educação que 

preconiza a “leitura do mundo” e o desenvolvimento da “consciência crítica” nos 

educandos. Possivelmente sujeitos formados a partir dos pressupostos de uma 

educação continuada, crítica e que permeia ao longo da vida, serão cidadãos 

autônomos, questionadores, reflexivos e que lutam por seus direitos. 

Para compreender o significado da palavra “tecnologia”, segundo Selwyn, é 

importante levar em consideração “a distinção entre aspectos “técnicos” e “sociais” da 

educação” (SELWYN, 2011, p.14). A partir dessa afirmação, entende-se que 

“tecnologia” pode ser definida em dois níveis: o básico e o pré-histórico. No primeiro 

nível, o ser humano transforma o que está à sua volta com o objetivo de aperfeiçoar 

ou modificar algo para melhorar questões relativas à sua necessidade. 

 Já o segundo nível está ligado ao conceito de adaptabilidade em que o 

indivíduo cria algo. Sendo assim, “seres humanos, em contraste, estão continuamente 

redefinindo suas necessidades para incluir mais” (SELWYN, 2011, p. 15) objetos, 

ferramentas e artefatos tecnológicos com o objetivo fundamental de aprimorar sua 

qualidade de vida.  

É relevante destacar que as ferramentas tecnológicas não são neutras, ao 

contrário, em muitos casos, o desenvolvimento das tecnologias que giram em torno 

da educação nem sempre foi criado para essa finalidade, pois, em grande parte, está 

relacionado a interesses mercadológicos, políticos e econômicos. Segundo Selwyn, 

é “[...] importante reconhecer que as tecnologias educacionais nem sempre mudam 

as coisas para melhor. Tecnologias nem sempre permitem que as pessoas 

trabalhem mais eficientemente, como nem sempre apoiam as pessoas a fazer o que 

querem” (SELWYN, 2011, p. 20). 

Ele amplia o entendimento de tecnologia quando afirma que esse conceito vai 

além da criação ou recriação de ferramentas e/ou artefatos. O autor buscou entender 

a palavra “Tecnologia” a partir do grego: 
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A primeira metade da palavra, “tecné”, pode ser traduzida como habilidade, 
arte ou ofício. Isso, em si, reflete um prefixo Indo-europeu mais antigo, “teks”, 
que se refere ao processo de tecer ou fabricar (como na palavra “Têxtil”). A 
segunda parte do termo remete ao sufixo grego “logia”, traduzido como “a 
compreensão de algo”, ou como “ramo do conhecimento”. Nesse sentido, a 
palavra “tecnologia” sempre se referiu a processos e a práticas para se fazer 
coisas, compreender coisas ou criar conhecimento. (SELWYN, 2011, p. 16). 

 

Por fim, compreende-se que, segundo Selwyn (2011), o entendimento de 

“tecnologia educacional” vai além das ferramentas e artefatos desenvolvidos para 

melhorar a vida escolar, pois o conceito está fortemente relacionado ao 

desenvolvimento do conhecimento, às questões sociais, políticas e econômicas que 

giram em torno dessa temática. 

Dessa forma, é importante aprofundar a reflexão sobre o que é tecnologia e 

como esse processo de ressignificação constante interfere nos contextos 

educacionais, sociais e políticos. Além disso, temos que ter em mente que o 

desenvolvimento e o avanço da tecnologia são ações humanas e, como toda ação, 

ela é carregada de interesses e intenções. 

Partindo desse olhar, questionamo-nos: até que ponto a tecnologia pode 

interferir nos processos educacionais? A posição da centralidade nesses processos 

tem que ser na educação ou na tecnologia? Responder a esses questionamentos 

não será tarefa fácil. Selwyn afirma que “[...] devemos levantar questões críticas 

como um meio de se destacar e sugerir formas de abordar as muitas contradições e 

conflitos que claramente circundam o uso da tecnologia na educação” (SELWYN, 

2017, p. 100). 

Nessas discussões e contestações, temos que passar a enxergar a educação 

como o processo central, não podemos deixá-la à margem do processo de formação 

do homem e devemos ter um olhar crítico para as tecnologias e como elas podem 

e/ou estão interferindo nos processos educativos formais. Para Freire, 

 

[...] O avanço da ciência e da tecnologia não é tarefa do demônio, mas sim a 
expressão da criatividade humana. Por isso mesmo, as recebo da melhor 
forma possível. Para mim, a questão que se coloca é: a serviço de quem as 
máquinas e a tecnologia avançada estão? Quero saber a favor de quem, ou 
contra quem as máquinas estão sendo postas em uso. Então, por aí, 
observamos o seguinte: Não é a informática que pode responder. Uma 
pergunta política, que envolve uma direção ideológica, tem de ser respondida 
politicamente. Para mim os computadores são um negócio extraordinário. O 
problema é saber a serviço de quem eles entraram na escola. Será que vai 
se continuar dizendo aos estudantes que Pedro Álvares Cabral descobriu o 
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Brasil? Que a revolução de 64 salvou o país? Salvou de que, contra que, 
contra quem? Estas coisas é que acho que são fundamentais. (FREIRE, 
1984, revista BITS). 

 

Porém, antes de aprofundarmos nossas reflexões sobre o papel da tecnologia 

na educação, é interessante compreender que as reflexões e fundamentações 

teóricas dessa pesquisa serão embasadas nas concepções da pesquisa e da 

pedagogia crítica. Segundo Apple (2012), “a pedagogia crítica geralmente busca 

expor de que maneira as relações de poder e desigualdade (social, cultural e 

econômica), em suas inúmeras formas, combinações e complexidades, são 

manifestadas e contestadas na educação formal e informal de crianças e adultos 

(APPLE, 2012, p. 415, apud GIROUX, 1997; McCARTHY; APPLE, 1988;McLAREN, 

2005). 

Além disso, Apple (2012) nos orienta como deve ser a postura de um 

pesquisador/educador crítico, tema que será tratado ao longo dessa dissertação e 

que direcionará as reflexões acerca da tecnologia e a educação.  

A partir disso, ampliamos o olhar frente à incorporação da tecnologia nos 

contextos educacionais e reafirmamos o que foi dito anteriormente, que tecnologias 

não são neutras, não são boas, mas também não são más. E que, da mesma forma, 

suas primeiras concepções não foram desenvolvidas para a educação e muito 

menos com o objetivo de “consertar” e/ou “salvar” a educação.  

Outro ponto que deve ser refletido pelos estudiosos da área e educadores no 

geral é que a tecnologia não pode ser elevada ao patamar de um sujeito 

personificado e que ela não tem voz nem centralidade. A tecnologia é um meio pelo 

qual os educandos-educadores podem se respaldar para desenvolver os conteúdos 

trabalhados em sala, desde que suas ações estejam de acordo com os projetos 

pedagógicos.  

Em seu trabalho, Selwyn (2017) desvela o uso das metáforas utilizadas para 

significar a tecnologia na educação, como a da “ferramenta”, dando a entender, de 

forma subjetiva, que as tecnologias vieram para “consertar” a educação. Para Selwyn, 

“[...] compreender a tecnologia e educação não é apenas uma questão de solucionar 

problemas de ‘efetividade’ ou ‘melhorar a prática’” (SELWYN, 2017 p. 88.) Os atores 

envolvidos nesse processo devem ter consciência crítica e realizar “discussões 

amplas” sobre como a tecnologia pode contribuir com a educação de forma efetiva.  
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A posição de Selwyn sobre o uso inconsciente das “ferramentas” ou “artefatos” 

tecnológicos para fins educacionais é reafirmada no discurso de Barreto (2017). Em 

seu artigo, a pesquisadora faz uma análise dos discursos que estão imbricados nas 

práticas e fazeres pedagógicos que envolvem as TIC nos contextos educacionais, e 

suas reflexões são respaldadas na análise crítica do discurso (ACD). 

Em sua análise, a autora apresenta aos leitores fatos ocorridos no séc. XX 

sobre a inclusão das tecnologias e o “fascínio” que elas exerciam na população sobre 

as ressignificações dos objetos como se fossem novos. Essa ideia é fundamentada 

por Barreto (2017) quando a pesquisadora diz que “é possível afirmar que a presença 

dos objetos técnicos produzia certo fascínio, tendendo a ser valorizada por si mesma, 

em detrimento do trabalho desenvolvido com/a partir deles” (BARRETO, 2017, p. 125). 

Além disso, verifica-se que muitos desses objetos, como TV, computador, projetores 

que não foram desenvolvidos para a educação, passam a valorar essas práticas 

quando os sujeitos envolvidos nesses espaços começam a se apropriar desses 

objetos como se eles estivessem a serviço da educação e dos fazeres educativos.  

A partir desse recorte, Barreto (2017) faz um marco para apresentar ou melhor 

denominar as “tecnologias da Informação e comunicação” e como essa terminologia, 

os objetos e ideologias imbricadas nesse termo influenciaram a sociedade e as 

práticas educativas no séc. XX. Porém, vale acrescentar que, em pleno séc. XXI, os 

mesmos discursos e práticas ainda reverberam e exercem grande influência nos 

contextos educacionais. Deve-se levar em consideração que a autora não coloca as 

TIC no centro das discussões e dos problemas encontrados nos ambientes 

educacionais e sim as relaciona às reflexões acerca da prática e formação docente, 

tendências mercadológicas e hegemônicas que estão imbricadas no contexto de uma 

sociedade neoliberal. 

Tendo em vista essa perspectiva, Barreto (2017) transcorre o artigo pautado 

em 

 

duas tendências, que no limite, materializam concepções antagônicas: (1) a 
produção de alternativas de apropriação que inscrevam no trabalho docente, 
no sentido de agregar novas possibilidades às práticas desenvolvidas; e (2) 
a promoção de diversas formas de substituição tecnológica, apontando para 
a expropriação do trabalho docente, na medida do deslocamento do professor 
para a posição de quem executa a tarefas bastante específicas, ainda que 

relacionadas à docência. (BARRETO, 2017, p. 126) 
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Barreto (2017) focaliza sua pesquisa principalmente na segunda tendência, 

apresentando posicionamentos, políticas públicas e fazendo analogias a concepções 

pedagógicas de autores da filosofia da educação, como a “educação bancária” 

(BARRETO, 2017, p.135), de Paulo Freire, para refletir sobre questões relacionadas 

ao uso indiscriminado dos objetos de aprendizagem, e como esse recurso está 

interferindo nas práticas docentes e na desarticulação do papel do educador nos 

cursos de educação a distância e nos contextos educacionais que utilizam o banco de 

objetos de forma inconsistente e meramente reprodutiva.  

Ademais, a pesquisadora nos leva a uma imersão sobre o que ela diz ser “modus 

operandi” (BARRETO, 2017, p. 126), que nada mais é do que a substituição, na sala 

de aula ou nos espaços educativos, de um objeto analógico por um digital. Essa 

afirmação é fundamenta por Barreto (2017) quando a autora afirma que “[...] as TIC 

são incorporadas para a realização das “mesmas” atividades, modificando apenas o 

modus operandi, como no caso da substituição do velho livro texto pela tela de um 

novo artefato tecnológico” (BARRETO, 2017, p. 126). Dessa forma, entende-se, 

segundo Barreto (2017), que a “substituição tecnológica pode sugerir uma perspectiva 

simplista que coloca no mesmo plano a substituição de quadros de giz pelas 

chamadas lousas digitais, de canetas, cadernos e livros por computadores etc.” 

(BARRE, 2017, p. 129). 

Retomando o ponto referente à segunda tendência abordada por Barreto (2017), 

entende-se que é necessária uma reflexão mais aprofundada pois os temas 

abordados pela autora são importantes e necessários para compreender de certa 

forma o panorama das TIC nos ambientes educacionais. Podemos iniciar pela 

cogitação, quando no senso comum a sociedade passa a personificar as TIC, como 

pessoas, seres vivos, que vieram para salvar a educação, corrigi-la ou melhor dizendo 

consertá-la. “Nesses termos, tendem a ser alocadas na posição de agentes, como se 

fossem o sujeito das formulações” (BARRETO, 2017, p. 127). A partir dessa 

perspectiva, sugere-se que as TIC estão no centro dos processos educativos. 

Nesse cenário de centralidade das TIC na educação, devem-se levar em conta 

fatores externos à educação, como as políticas hegemônicas de uma sociedade 

ocidental que está situada em um modelo neoliberal, onde os campos de poder, como 

os interesses econômicos e mercantis, ditam regras, padrões, modelos e constituições 

acerca do capital humano. Modelos e práticas pedagógicas que o campo acadêmico 

e educacional deve seguir e/ou reorganizar. Tal afirmação é fundamentada por 
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Barreto (2017) quando pensamos nas questões relacionadas aos discursos que têm 

força, poder, imperatividade. Assim, “o discurso ora hegemônico supõe a necessidade 

da incorporação das TIC como elemento central de políticas educacionais atentas às 

transformações engendradas pela dita ´revolução científico-tecnológica´, assim como 

às necessidades da chamada economia do conhecimento.” (BARRETO, 2017, p. 

127).  

 Partindo do olhar de uma sociedade neoliberal, em que a acumulação de capital 

é o foco, a figura docente nos espaços educativos, principalmente, os que se 

configuram na modalidade a distância (online), torna-se, cada vez mais vazia e 

reduzida, a um mero reprodutor/mediador de conteúdo que foi previamente 

desenvolvido para ser aplicado de forma padronizada e massiva. A “receita” da 

aprendizagem em larga escala possibilita a geração de lucro em cima de lucro sem 

se pensar no reducionismo que isso representa para o papel docente e, 

consequentemente, para o  processo de ensino-aprendizagem.  

A partir desse recorte, observa-se que a inclusão das TIC e as 

formulações/implementações de políticas educacionais centradas na ideologia 

hegemônica estão de certa forma transformando o trabalho docente, com isso, 

 

[...] a substituição tecnológica total, representada pela formação de 
professores a distância, através do deslocamento para Ioci não universitários, 
e a interposição da figura do tutor  (BARRETO, 2008); e [...] a substituição 
tecnológica parcial, em que o professor não é exatamente retirado da cena, 
mas é relegado a um papel secundário, sendo suas ações tentativamente 
reduzidas a aspectos como o gerenciamento do tempo necessário à 
execução de tarefas determinadas, tendo como suporte materiais veiculados 
nas/pelas TIC (BARRETO, 2014). Este último, menos visível que o primeiro 
completa a estratégia de alijar o professor da totalidade do processo de 
trabalho docente, que compreende: (1) finalidade; (2) matéria a ser 
trabalhada; e (3) instrumental/meios para tanto (BARRETO, 2012, p.988). 
(BARRETO, 2017, p. 128, apud BARRETO, 2008, 2014, 2012, p.988) 

 

Além das questões relacionadas anteriormente ao reposicionamento da figura 

do educador, os pontos ligados ao processo de ensino-aprendizagem após as TIC e 

políticas de educação com as TIC e para a inserção dessa tecnologia nos espaços 

educacionais devem ser debatidos. Barreto (2017) marca esse momento como 

“neotecnicista” (BARRETO, 2017, p.135) quando em seu estudo da “análise crítica do 

discurso (ACD)” (BARRETO, 2017, p. 130) desmistifica e apresenta conceitos antigos 

da educação, que estão presentes nos dias de hoje, porém ressignificados; este é o 
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caso dos “ ‘objetos de aprendizagens (OA)” (BARRETO, 2017, p.135), que são usados 

principalmente nos cursos a distância.   

O entendimento sobre algumas metáforas como a “OA” utilizadas nos cursos a 

distância também pode ser visto nas práticas docentes e na formatação dos currículos 

nos espaços educativos presenciais, tendo em vista, que a raiz do “neotecnicismo” 

abordado está pautada em padronização, atividades comuns reprodutivas em que os 

educandos devem aprender aquilo que a classe dominante acredita ser o necessário. 

Essa ideia fica clara quando Barreto (2017) fundamenta-se no conceito da “educação 

bancária” de Paulo Freire (2016 a). O âmago das suas discussões estava pautado na 

luta contra uma educação somativa, reprodutiva, que não buscava a formação de 

sujeitos críticos e que, principalmente, foi desenvolvida e pensada para a libertação 

do “oprimido”.  

Além de Freire, Barreto (2017) utiliza fontes de autores como “Ravith, 2010 e 

Saviani, 2007” (BARRETO, 2017, p. 136), para tentar retratar questões do ensino que 

giram em torno das TIC e do processo de ensino-aprendizagem de uma forma geral. 

Em Ravith, a pesquisadora relata as questões relacionadas aos processos avaliativos 

padronizados e em larga escala, em que os alunos são classificados e avaliados. 

Esses testes, além de possibilitar a realização de ranking dos educandos, possibilita 

também a aferição do trabalho docente a fim de verificar sua atuação. Sendo assim, 

segundo Barreto, “quando os resultados neles obtidos não são satisfatórios, a 

tendência tem sido a de “capacitar” (o pressuposto é o da incapacidade) os 

professores para uma utilização mais eficiente” (BARRETO, 2017, p.136).  Já em 

Saviani, a autora se baseia na “pedagogia do resultado” (BARRETO, 2017, p. 136). 

Nesse pensar sobre educação e tecnologia, é interessante levar em 

consideração alguns aspectos ideológicos que orquestram a inserção das tecnologias 

nas escolas e reverberam o senso comum que está imbricado na consciência da 

sociedade. De acordo com Selwyn, “embora nem sempre de forma aparente ou 

totalmente consistente, pode-se argumentar que a tecnologia digital tem sido 

entrelaçada com um conjunto intimamente relacionado de ideologias contemporâneas 

dominantes – ou seja, o libertarianismo, o neoliberalismo e o que pode ser chamado 

de o “novo” capitalismo” (SELWYN, 2014, p. 16). 

Compreendemos, a partir de Selwyn (2014), que a questão ideológica do uso 

da tecnologia na educação é um conforto para a sociedade, pois mascara os 

problemas reais que ocorrem nos âmbitos escolares passando a sensação moral de 
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que os cidadãos estão se mobilizando para “salvar” os educandos e prover a eles um 

futuro e uma educação de “qualidade”. Desse modo, os atores envolvidos no processo 

de ensino-aprendizagem tendem a ter um olhar acrítico sobre as “soluções” 

tecnológicas, sem sequer relacioná-las aos interesses e valores hegemônicos e 

mercadológicos.  

 

A maioria das pessoas, ao que parece, sente-se feliz ao assumir que as 
tecnologias educacionais são ferramentas “neutras” essencialmente livres de 
valores e intenções (ou, no máximo, criadas a partir de entendimentos em 
geral otimistas e significados associados à mudança e melhoria educacional) 
(SELWYN, 2014, p. 37). 

 

A partir desse contexto, não podemos fugir da reflexão sobre os valores que a 

educação deve levar como premissa para o seu desenvolvimento e aperfeiçoamento, 

ora são os políticos, ora são os pedagógicos. Nesse sentindo, sugere-se que os 

sujeitos envolvidos nos espaços educacionais realizem inferências por meio do 

pensamento crítico para aprofundar seus estudos e pesquisas entorno da Educação 

e Tecnologia, com a finalidade de compreender sobre quem devem estar 

centralizados esses valores e quais são os reais interesses do processo de ensino-

aprendizagem para que um indivíduo se eduque de fato. 

Apoiado nas contextualizações de Selwyn (2014) sobre as ideologias que giram 

em torno das tecnologias educacionais, considera-se necessário que os educadores 

passem a pensar em uma educação formativa e não reducionista e que seus valores 

sejam desenvolvidos e entendidos a favor da educação.  

Os atores desse processo devem focalizar suas práticas em ações que levem 

a uma educação “problematizadora” e que formem os educandos para o exercício da 

“cidadania” como um processo permanente de “conscientização” (Freire, 2016 a), sem 

deixar que as práticas pedagógicas recaiam sobre os arcabouços do senso comum, 

que está imbricado nos discursos “positivistas” e “utópicos” sobre o uso das 

tecnologias na educação com o objetivo meramente “salvacionista” e “mercadológico” 

(Selwyn, 2011, 2014 e 2017) sem considerar as perspectivas educacionais em que 

esses espaços educativos foram concebidos.  

Outros trabalhos no campo das TDIC também estão sendo desenvolvidos, em 

que pesquisadores buscam entender quais são os discursos, abordagens e conceitos 
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dessa área. Podemos citar o trabalho de Cunha e Vilarinho (2009)13, cujas autoras 

desenvolveram um estudo “qualitativo-documental” em artigos sobre formação 

docente na modalidade Educação a Distância (EaD) por meio da tecnologia. O 

objetivo dessa investigação buscou entender qual “literatura pedagógica” estava 

sendo utilizada para fundamentar e nortear os estudos referentes à formação de 

professores em EaD. 

Em seus achados preliminares, Cunha e Vilarinho (2009) destacam a presença 

de duas tendências utilizadas para tratar do tema formação docente: a instrumental e 

a emancipatória. Enquanto a visão instrumental aponta para uma vertente relacionada 

a treinamento e capacitação, a emancipatória direciona para um ideal reflexivo. No 

corpus utilizado como ponto de partida para o aprofundamento da investigação, as 

pesquisadoras constataram que essa vertente estava sendo a mais utilizada em 

cursos de formação docente com o uso das TDIC, ao menos no âmbito do discurso. 

Ao longo da pesquisa, as autoras elencaram diversos autores que estão sendo 

utilizados na literatura pedagógica dos cursos de formação docentes realizados em 

EaD. Importante ressaltar que a visão emancipatória geralmente aparece relacionada 

a uma abordagem crítica da educação, e isso fica evidente quando as autoras citam 

diversos autores críticos, porém dão destaque especial a Freire, quando afirmam que:  

 

Diferentes autores têm discutido a formação continuada de professores nesta 
perspectiva e entre eles situam-se Giroux, Nóvoa, Libâneo, Gadotti, Demo, 
Saviani, Japiassu, Schön e Zeichner, com destaque para Freire, pela sua 
representatividade no plano internacional. A visão de professor crítico 
transformador é defendida por Freire (1997) em sua pedagogia fundada na 
ética, no respeito à dignidade e autonomia do educando. Nesta visão, a 
educação ganha relevância como instrumento de compreensão da realidade 
social e do diálogo que propicia a reflexão crítica sobre o mundo. (CUNHA; 
VILARINHO, 2009, p.137). 
 

Seguindo a linha de investigação sobre autores que fundamentam os estudos 

de TDIC, Peixoto e Araújo14 (2012) também fizeram uma análise em trabalhos e 

 
1313 “A pesquisa investigou como a literatura pedagógica vem abordando a formação continuada a distância de 
professores a partir de periódicos nacionais classificados pelo processo Qualis/CAPES na categoria indicativa de 
qualidade A, incluindo também os trabalhos apresentados nas reuniões anuais da Associação Nacional de Pós-
graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) e os publicados pela Revista Brasileira de Tecnologia Educacional 
ao longo de cinco anos (2000-2004)” (CUNNHA E VILARINHO, 2009, p. 133). 
14 Peixoto e Araújo no artigo Tecnologia e Educação: Algumas considerações sobre o discurso pedagógico 
contemporâneo analisaram “[...] os fundamentos do discurso predominante sobre as relações entre as 
tecnologias e a educação, tomando como base um estado da arte realizado sobre os usos do computador na 
educação escolar, no período de 1997 a 2007 no Brasil. Nesse estado da arte foram encontrados 107 trabalhos 
relacionados a essa temática e a referência de 1.330 autores” (PEIXOTO E ARAÚJO, 2012, p. 253). 
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artigos com o objetivo de entender quais foram as fundamentações teóricas utilizadas 

nas produções científicas de Educação e Tecnologia.  

Elas analisaram os discursos pedagógicos de trabalhos que abordavam o tema 

sobre o “uso dos computadores na educação escolar” e os “discursos tecnológicos 

contemporâneos” e constataram que existem diversas fundamentações teóricas e 

visões no campo das TIC contidas nos discursos pedagógicos. As autoras buscaram 

identificar na análise de conteúdo quais foram as orientações teóricas utilizadas para 

fundamentar as pesquisas.  

 

Para tal, utilizou-se como referência os autores que se repetem em, pelo 
menos, nove dos textos da amostra trabalhada, indicados a seguir por 
frequência de citação: 1) Pierre Levy; 2) Paulo Freire; 3) Lev Vigotski; 4) 
Manuel Castells; 5) Maria Luiza Belloni; 6) Boaventura de Sousa Santos; 7) 
Marco Silva; 8) José Manoel Costas Moran; 9) Antonio Nóvoa; 10) Nelson De 
Luca Pretto; 11) Raquel Goulart Barreto; 12) Jurgen Habermas; 13) Edgar 
Morin; 14) Mikhail Bakhtin; 15) Rena M. Palloff; 16) José Armando Valente; 
17) Michel Foucault; 18) Jean Piaget; 19) Keith Pratt. (PEIXOTO; ARAÚJO, 
2012, p.257) 

 

A apresentação dos autores em ordem crescente mostra que abordagem crítica 

da educação se destaca entre as mais citadas para fundamentar as produções 

científicas na área de Educação e Tecnologia. Esse olhar é evidenciado quando Freire 

é citado em segundo lugar, e outros autores críticos, como Santos e Barreto, também 

aparecem entre o grupo dos mais citados. 

Retomando as análises dos estudos de Educação e Tecnologia, os achados 

preliminares de Rosado, Ferreira e Carvalho (2017)15 confirmam a existência de uma 

variedade de teorias e conceitos de diversos campos do saber que respaldam as 

pesquisas dentro da temática de tecnologia educacional, como é de se esperar em 

uma área relativamente recente. Neste caso, os pesquisadores mostram que os 

estudos desenvolvidos nessa temática vêm recorrendo a referências que nem sempre 

foram desenvolvidas para o contexto das tecnologias na educação.  

Porém, a pesquisa de Rosado, Ferreira e Carvalho (2017), referente às 

abordagens pedagógicas utilizadas nos estudos de TDIC, sinaliza em direção 

 
15 Os autores publicaram o artigo Educação e Tecnologia na literatura acadêmica on-line em português que 
tinha como objetivo discutir “[...] alguns achados preliminares de uma análise de literatura acadêmica online 
em língua portuguesa na área da Educação e Tecnologia. A partir de um recorte de publicações em revistas 
qualificadas no estrato “A” do Qualis CAPES Educação 2013, foram selecionados 193 artigos de 28 revistas” 
(ROSADO ET. AL, 2017, p. 208). 
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diferente das pesquisas realizadas por Cunha e Vilarinho (2009) e Peixoto e Araújo 

(2012). O trabalho mais recente conclui que existem poucos trabalhos desenvolvidos 

sobre abordagens críticas.  

 

A amostra analisada contém muitos indícios de concepções acríticas da 
tecnologia, fortemente criticadas por Selwyn (2014), que ressalta a relação 
entre ideologia – como ordenadora de visões de mundo (construção de 
significados) e fonte de inspiração para ações práticas – e a tecnologia 
educacional, desnaturalizando a ideia da tecnologia como algo inerentemente 
benéfico para a educação (ROSADO, FERREIRA E CARVALHO 2017, p. 
239). 

 

Esta divergência sobre trabalhos mais afeitos às abordagens críticas nos incita 

a questionar se essa perspectiva estaria ao longo dos anos perdendo espaço para 

outras, considerando que o trabalho de Rosado, Ferreira e Carvalho é o mais recente 

dos três. Além disso, como Freire é um dos principais autores mencionados nos 

trabalhos de Peixoto e Araújo (2012) e Cunha e Vilarinho (2009) e tendo em vista, que 

ele é um autor com obras escritas antes da expansão das tecnologias digitais nas 

escolas, intenta-se verificar como a pedagogia freiriana vem contribuindo com o 

desenvolvimento de pesquisas na área de Educação e Tecnologia.  

Importa ressaltar, no entanto, que apesar de Freire não ser um autor da área 

de TIDC, na década de 60, segundo relatos de Gadotti (1997), Freire iniciou suas 

experimentações no interior do Brasil, utilizando em suas aulas aparelhos audiovisuais 

com o objetivo de aprimorar a experiência do processo de ensino-aprendizagem. Com 

o avançar das tecnologias, passou a usar recursos mais modernos como vídeo, 

televisão e informática. No entanto, Freire não aceitava utilizar esses recursos sem 

objetivos e de forma acrítica. 

Peixoto e Araújo (2012) expõem em sua pesquisa que o discurso pedagógico 

de Freire influencia parte das produções acadêmicas no campo da educação e 

tecnologia quando afirmam: 

 

Paulo Freire, é bastante utilizado para explicar o computador como meio 
pedagógico para alcançar a autonomia do aluno. Freire e citado, 
especialmente em textos que partem de sua definição de educação popular, 
na qual os homens são sujeitos de sua própria educação. Nesta lógica, 
destaca-se a participação e formação autônoma do aluno, ao mesmo tempo 
em que se defende o desenvolvimento de uma pedagogia mais crítica 
(PEIXOTO; ARAÚJO, 2012, p.257). 
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Além de ser citado em estudos sobre a utilização do computador na educação, 

de acordo com Peixoto e Araújo (2012), Freire também é abordado em pesquisas 

dentro da temática de tecnologia principalmente para tratar “as questões políticas, 

filosóficas e sociológicas que emergem do uso do computador na educação surgem 

nesta análise, quando são abordadas a (EaD) Ensino a Distância, a inclusão digital, a 

política de formação de professores, entre outros temas” (PEIXOTO e ARAÚJO, 2012, 

p.259). 

A partir dos temas discutidos e refletidos nesse capítulo, compreendemos que 

a temática de educação e tecnologia está arreigada de valores, ideologias e que a 

tecnologia por si só não é “neutra”. Outro ponto diz respeito às questões relativas à 

educação: observou-se que, para se discutir os aspectos relacionados a esse tema, 

os pesquisadores bebem em diversas fontes, e uma delas está associada aos 

conceitos abordados na filosofia freiriana. 

Partindo desse pressuposto, sugere-se que Freire seja um autor que embasa 

os estudos de educação e tecnologia e, por essa razão, no capítulo a seguir, vamos 

tentar compreender brevemente a questão histórica da pedagogia crítica bem como 

os conceitos da educação problematizadora desenvolvida pelo filósofo. 
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CAPÍTULO 2: PAULO FREIRE E A EDUCAÇÃO PROBLEMATIZADORA 
 

Com o intuito de compreender pontos referentes ao contexto histórico e as 

fundamentações teóricas sobre a pedagogia crítica, foram selecionados três artigos 

com o objetivo de entender como a pedagogia crítica se desarrolhou no Brasil e em 

outros pontos do mundo. E, a partir disso, identificar filósofos ou autores críticos da 

literatura acadêmica que contribuíram para a reflexão acerca dessa concepção 

pedagógica. Importante destacar que os três artigos que serão apresentados a seguir 

foram desenvolvidos por autores estrangeiros, sendo que dois dos artigos 

dimensionam como a pedagogia crítica se firmou no Brasil a partir dos ideais do 

filósofo Paulo Freire. 

Para traçar um panorama histórico e com referenciais internacionais para 

justificar e compreender o movimento da pedagogia crítica podemos nos amparar em 

Branco (2014) e Apple e Au (2012). Em Branco (2014), buscaremos compreender a 

estruturação da educação progressiva, sua origem e o momento da história em que 

esse movimento educativo iniciou; além disso, tentaremos sintetizar seus objetivos 

fundamentais e fazer uma breve analogia entre suas premissas, e como esse olhar 

crítico e democrático da educação pode ter influenciado a consolidação e o 

desenvolvimento da pedagogia crítica ao longo do séc. XX e suas contribuições para 

os contextos educativos, sociais e políticos no séc. XXI.  

Apple e Au (2012) procuram desenvolver uma reflexão mais aprofundada sobre 

as ideias centrais da pedagogia crítica, qual o papel da educação, dos pesquisadores 

críticos e como os contextos sociais, políticos, econômicos e culturais estão 

enraizados nessa concepção. Nesse artigo, também são apresentados movimentos 

sociais e educacionais mundiais que difundiram e consolidaram a pedagogia crítica. 

Para finalizar, os autores apresentam o filósofo brasileiro Paulo Freire como um dos 

desenvolvedores da pedagogia crítica no Brasil e no mundo, focalizando o lançamento 

da sua obra “Pedagogia do Oprimido”, como um momento marcante no 

aprofundamento dessa teoria, segundo Apple e Au (2012, p.422), a “‘Pedagogia do 

Oprimido’ (FREIRE, 1974c), foi um marco para a pedagogia crítica”. 

A partir da apresentação dos contextos históricos sobre o desenvolvimento da 

pedagogia progressista, democrática ao aprofundamento desses ideais focados na 

pedagogia crítica, Giroux (2016) irá desdobrar a teoria de Paulo Freire, suas 
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fundamentações, como seu legado deixou marcas na educação brasileira e reflexões 

sobre sua teoria no mundo. 

No início do séc XX através dos pensamentos do filósofo John Dewey iniciou-

se um novo olhar para os processos educativos, importante destacar que Dewey 

desenvolveu sua teoria a partir dos movimentos sociais que ocorreram nos Estados 

Unidos ao final do séc XIX, de acordo com Branco (2014), os ideais estabelecidos 

pelo pensador emergiram a partir da visão social do “‘desencadeamento do como 

status quo’ e ‘a uma análise de todos os aspectos da sociedade e a um apelo à 

renovação e a um novo vigor democráticos’” (BRANCO, 2014, p. 785 apud 

VANPATTEN, 2010, p. 126). 

A esses ideais destacados acima desencadearam o movimento “progressista” 

na sociedade estadunidense, onde pensamentos sobre democracia, liberdade, 

equidade, transformação social e justiça econômica tomaram o lugar dos 

pensamentos hegemônicos da época. É a partir desse cenário que a pedagogia 

progressista de Dewey se delineou. 

 

Para ele, só uma mudança em termos educacionais poderá suscitar uma 
reforma social. Incidindo, inicialmente nas questões da educação e da 
escolarização, os seus escritos tornam-se progressivamente, mais focados 
na elaboração de uma filosofia da experiência, possuindo, contudo, uma 
relevância direta na educação. (BRANCO, 2014, p. 786) 
 

Segundo Branco (2014), a pedagogia progressista tem como alicerce a 

democracia em todos os seus aspectos, principalmente no que diz respeito à 

“democracia política”. Sob tal visão, a sociedade só se transformará a partir da 

equidade dos direitos de todos os cidadãos independente da sua classe social, e isso 

deverá ocorrer a partir da educação.  

Além desse conceito, ele entende que a cultura social de cada indivíduo deve 

ser levada em consideração no processo de construção do conhecimento. Sendo 

assim, o aluno não pode ser compreendido com um ser vazio, oco; na pedagogia 

progressista, temos que enxergar o educando como um sujeito carregado de 

conhecimentos prévios e culturais, porém o educador deve ter em mente que somente 

isso não é o suficiente para o aluno se transformar em um cidadão autônomo e ativo, 

portanto, o professor deverá promover, cada vez mais, a construção dos saberes de 

cada indivíduo e não somente reproduzir conceitos e comportamentos.  
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De acordo com essa filosofia da educação, o aprendizado ocorre de forma 

coletiva, por meio do grupo em que o educando está inserido. Para Branco (2014, p. 

787), “o crescimento do indivíduo processa-se sempre num meio social, tornando-se 

as suas respostas inteligentes em função da sua associação e comunicação com os 

outros”. 

É relevante destacar que a pedagogia de Dewey tem também conceitos 

importados da linha construtivista, fazendo-nos concluir que sua pedagogia está 

ancorada em movimentos que rompam com o ensino “tradicional”, sendo sinônimo de 

uma educação reprodutora, padronizada e centrada no professor.  

Sob a perspectiva progressista, há um olhar voltado para um aprendizado 

transformador, que promove a liberdade e a autonomia do indivíduo, já que só assim 

haverá uma transformação da sociedade para que ela se torne justa e 

verdadeiramente democrática. Além disso, um dos pilares está nos princípios 

humanistas, devendo o aluno ser respeitado em toda sua essência. Nesse contexto, 

o processo de ensino-aprendizagem é centrado no desenvolvimento do aluno e não 

mais no professor como na educação “tradicional”,  

Fundamentado por Branco (2014), a escola tem um papel de agente social e 

transformador, cuja função é deixar de “fabricar” indivíduos submissos e reprodutores 

das políticas e filosofias dominantes para se tornar um cidadão crítico, que lute por 

seus direitos com o objetivo de promover mudanças nas estruturas sociais vigentes 

em que a democracia prevaleça. 

Apple e Au (2012), em seus estudos, reforçam Branco (2014) quando em suas 

pesquisas partem de uma contextualização sobre movimentos sociais que ocorreram 

no final do séc. XIX e início do séc. XX como importantes marcos históricos e anti-

hegemônicos que embasaram o desenvolvimento de uma pedagogia crítica que lutava 

pela democracia, cidadania, equidade, justiça e transformação social. 

De acordo com Apple e Au (2012, p.417), “essas primeiras manifestações de 

pedagogia crítica frequentemente desafiavam as relações sociais e as estruturas de 

poder existentes, levantado críticas importantes de relações de raça, classe e gênero, 

e oferecendo alternativas radicais às formas de educação então existente”. Vale 

destacar que esses movimentos ocorreram inicialmente nos Estados Unidos e no 

Caribe. 

Ao longo do séc. XX, essa tendência pedagógica foi se desenvolvendo, porém, 

foi na década de 70 que a concepção da pedagogia crítica se firmou, tendo em vista 
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a importância das pesquisas e publicações sobre o tema. “A segunda metade de 1970, 

foi um período fundamental no desenvolvimento de análises críticas da educação [...]. 

O foco da pesquisa crítica central daquela época enfatizava a relação entre as escolas 

e a reprodução social econômica e cultural. (APLLE; AU, 2015 p.420).  

Na época, os estudiosos dessa linha da educação fundamentavam-se em 

Bourdieu, Passeron, Bowles e Gintis, além desses autores e com o objetivo de suprir 

algumas lacunas deixadas por eles, “[...] muitos acadêmicos críticos como Giroux, 

recorreram às obras de Antonio Gramsci, Louis Althusser, Stuart Hall e Raymond 

Williams, e também aos estudiosos de Frankurt” (APLLE; AU, 2015 p.420). 

Porém, Apple e Au (2012), em sua pesquisa, dão destaque aos estudos do 

filósofo brasileiro Paulo Freire, pois foi a partir dos ideais pós-coloniais e tendo em 

mente questões relacionadas às discussões anti-hegemônicas, emancipação do 

cidadão, consciência transformadora que o estudioso desenvolveu sua principal obra 

“Pedagogia do Oprimido”. 

De acordo com os autores, Freire é considerado um filósofo crítico pois seus 

discursos sobre a educação possuem ideais revolucionários e democráticos acerca 

de como a educação pode interferir no processo de transformação social. Os estudos 

de Freire foram desenvolvidos 

 

Com base nas teorias pós-coloniais de Franz Fanon, Amílcar Cabral e 
Albert Memmi, e na visão revolucionária igualitária de Marx, Engels e Lenin, 
Freire e sua obra são talvez os mais emblemáticos e os mais amplamente 
utilizados entre os pedagogos críticos do mundo inteiro.  (APPLE; AU, 2012, 
p. 422) 
 

Além disso, Apple e Au (2012) afirmam que Paulo Freire se autodeclara um 

filósofo da educação que se fundamenta nos preceitos da “pedagogia crítica”, pois 

seus ideais e suas lutas são pautados em questões sociais, políticas e culturais.  

De acordo com os estudiosos, a pedagogia crítica tenta apresentar à 

sociedade como as relações de poder interferem nos processos educativos formais e 

como isso pode acarretar desigualdades sociais, situações de opressão e dominação 

entre as classes. 

Um dos preceitos da pedagogia crítica, segundo Apple e Au (2012), é lutar pela 

transformação da sociedade, por uma política de “redistribuição”, por uma 
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“legitimidade social e acadêmica”, pelo respeito à historicidade do sujeito e, 

principalmente, entender que a prática educativa é política e não neutra. 

Tendo em vista que Freire é considerado um dos mais relevantes estudiosos 

da pedagogia crítica, fundamentar-nos-emos em Giroux (2016) para compreender 

qual foi o papel desse filósofo no desenvolvimento dessa concepção. De acordo com 

o autor,  

 

Paulo Freire foi um dos mais importantes educadores do século vinte. Ele 
ocupa uma posição sagrada entre os fundadores da “pedagogia crítica” – o 
movimento educacional guiado pela paixão e pelo princípio de ajudar os 
alunos a desenvolver uma consciência de liberdade, reconhecer tendências 
de autoritarismo, capacitar/empoderar a imaginação, conectar 
conhecimento e verdade ao poder, aprender a ler não somente as palavras, 
mas o mundo como parte de uma luta mais ampla pela agência justiça e 
democracia. (GIROUX, p.298) 
 

Segundo Giroux (2016), em suas obras, Freire buscava refletir sobre os papeis 

dos professores e dos alunos, e como eles em comunhão podem ser agentes de 

mudança para construir uma educação transformadora e democrática. Ele entendia 

que o ser humano é inacabado e, por essa razão, está em constante processo de 

aprendizagem e que os atores educando-educador juntos irão aprender em 

comunhão. 

A teoria freiriana tinha como viés a práxis, pois, somente por meio da ação e 

reflexão, que o indivíduo conseguirá iniciar seu processo de transformação. Além 

disso, o filósofo tinha como preceitos a criatividade, a esperança e o desenvolvimento 

de uma consciência crítica, de modo que o educando se desenvolva não para 

reproduzir e sim para enxergar o mundo em que está inserido e, com isso, promover 

ações transformadoras. 

Fundamentada por Giroux (2016), a pedagogia crítica de Freire leva em 

consideração as questões culturais e experiências de vida dos educandos, partindo 

do pressuposto que o indivíduo já possui conhecimentos, não sendo considerado uma 

tábula rasa. Sua educação preconiza o diálogo e a escuta verdadeira, além de se 

respaldar em conceitos como democracia e liberdade. “Para Freire, a pedagogia tem 

que ser crítica e transformadora” (GIROUX, 2016 p. 299). 

Para finalizar, Giroux (2016) enfatiza em seus estudos que a educação crítica 

(a partir da teoria freiriana) se faz necessária no séc. XXI, pois busca na cidadania, na 
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democracia e na emancipação dos sujeitos os caminhos para transformar uma 

sociedade que vive sob domínios de forças hegemônicas onde o que prevalece são 

os interesses dos grandes grupos econômicos principalmente em uma “[...] época em 

que instituições de ensino [...] estão associadas à concorrência no mercado, 

conformidade, falta de empoderamento e modos de punição intransigentes, 

ressaltando a significativa contribuição e o legado do trabalho de Paulo Freire são 

agora mais importantes do que nunca.” (GIROUX, 2016, p. 305). 

 

2.1 Por uma educação reflexiva, emancipatória e transformadora 
 

Em “Pedagogia do Oprimido” (1970), obra em que Freire (2016 a) consolida 

seus ideais democráticos para a educação, são apresentados aos leitores os 

referenciais teóricos que fundamentam seus pensamentos a partir de um “quadro 

ideológico” pautado em sociólogos e pensadores críticos como “[...] Hegel, Marx, 

Engels, Luckás, Goldmann, Althusser, Marcuse, Fromm, Fryer, Fanon, Memmi, 

Sartre, Simone de Beauvoir, Niebuhr, Jaspers, Hussel, Regis Debray, kosík, Mao Tsé-

Tung, Pierre Furter, Malraux, Guevara” (FREIRE, 2016 a, p. 17). Em obras como a 

“Pedagogia da Autonomia” (1996), percebe-se em suas falas que Freire realmente 

se intitula como um pedagogo crítico da educação, principalmente quando direciona 

suas reflexões para “[...] à prática docente de educadoras e educadores críticos, 

progressistas [...]” (FREIRE, 2016 b, p.23) e quando realiza afirmações em primeira 

pessoa sobre suas próprias convicções, tais como: “Estou convencido, porém, é 

legítimo acrescentar, da importância de uma reflexão como esta quando penso a 

formação docente e a prática educativo-crítica” (FREIRE, 2016 b, p.23). 

A prática educativo-crítica foi desenvolvida a partir do conceito da educação 

problematizadora. Para Freire (2016 a), a educação problematizadora é desenvolvida 

por meio do diálogo que não se resume a “palavra ou a fala”. Segundo Apple e Au 

(2015), “A pedagogia crítica de Freire usa métodos de ensino baseados na 

problematização e no diálogo, com a intenção de questionar todas as relações de 

poder hierárquico, inclusive a relação aluno-professor” (APPLE; AU, 2012, p. 423).  

Além disso, sua pedagogia busca desenvolver nos sujeitos inseridos no 

processo de ensino-aprendizagem a consciência sobre autonomia e como isso pode 

ser fundamental para a evolução da aprendizagem. Nessa perspectiva, Freire (2016 
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b) leva o indivíduo a reconhecer a importância da autonomia para a vida e o coloca 

em uma “[..] posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito também 

da história” (FREIRE, 2016 b, p. 53). 

No âmbito dos estudos de Educação e Tecnologia com referencial na 

pedagogia crítica a partir de Freire, vamos pautar nossa análise nas categorias 

freirianas de diálogo e currículo. Porém, para compreender essas duas categorias, é 

importante ter uma noção preliminar sobre a proposta pedagógica de Freire e suas 

concepções a respeito da “Educação Bancária” e “Educação problematizadora/ 

libertadora”. 

De acordo com a concepção bancária de Freire (2016 a), nesse modelo 

educativo, o professor é o sujeito do processo de ensino-aprendizagem. Essa forma 

de educar/ensinar é centralizada no “discurso”, “narração”, “verbalismo” onde parte-

se do princípio que o aluno é uma tábula rasa e que nada sabe. Sendo assim, o 

educador, por meio de uma “educação dissertadora”, deve “depositar/arquivar” o 

conteúdo trabalhado nas aulas nas mentes dos educandos, a partir de de recursos 

como memorização e repetição. Esse entendimento é fundamentado por Freire 

quando ele afirma, “desta maneira, a educação se torna um ato de depositar, em que 

os educandos são depositários e o educador, o depositante” (FREIRE, 2016 a, p. 104). 

Na educação bancária, não se levam em consideração aspectos culturais e 

experiências de vida do educando, pois o educador é o grande sábio e os educandos 

nada sabem. O “bancarismo” ou educação bancária é verticalizadora, pois, segundo 

Freire (2016a), ela preza pela “absolutização da ignorância, que constitui o que 

chamamos de alienação da ignorância, segundo a qual essa se encontra sempre no 

outro” (FREIRE, 2016 a, p.105). Assim, não há uma parceria no processo educativo 

em que o educando-educador constroem e trocam suas experiências de vida para, a 

partir disso, construir o conhecimento, refletir sobre o mundo e buscar o significado e 

a razão da existência humana e dos próprios conteúdos estudados. O modelo de 

“absolutização” oprime os educandos e os levam a ter uma falsa consciência de si e 

sobre os processos de aprendizagem. Sob tal modelo, os educandos são 

transformados em meros reprodutores de uma educação enrijecida e autoritária em 

que lhes foram passados valores e culturas de uma sociedade “opressora”. 
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[...] refletindo sobre a sociedade opressora, sendo dimensão da “cultura do 
silêncio”, a “educação” “bancária” mantém e estimula a contradição. 
Daí, então, que nela: 
 

a) o educador é o que educa; os educandos, os que são educados; 
b) o educador é o que sabe; os educandos, os que não sabem; 
c) o educador é o que pensa; os educandos, os pensados; 
d) o educador é o diz a palavra; os educandos, os que escutam docilmente; 
e) o educador é o que disciplina; os educandos, os disciplinados; 
f) o educador é o que opta e prescreve sua opção; os educandos, os que 

seguem a prescrição; 
g) o educador é o que atua; os educandos, os que têm a ilusão de quem 

atuam, na atuação do educador; 
h) o educador escolhe o conteúdo programático; os educandos, jamais 

ouvidos nesta escolha, se acomodam a ele; 
i) o educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade funcional, 

que opõe antagonicamente à liberdade dos educandos; estes devem 
adaptar-se às determinações daquele; 

j) o educador, finalmente, é o sujeito do processo; os educandos, meros 
objetos. (FREIRE, 2016a, p. 106 e 107) 
 

Sendo assim, nesse sistema educativo, compreende-se que o ser humano não 

é desenvolvido para ser um sujeito autônomo, um “ser para si”, mas um “ser para o 

outro”. De acordo com Freire, “a questão está em que pensar autenticamente é 

perigoso. O estranho humanismo desta concepção ‘bancária’ se reduz à tentativa de 

fazer dos homens o seu contrário – o autômato, que é a negação de sua ontológica 

vocação de ser mais” (FREIRE, 2016 a, p. 109). 

De acordo com as interpretações de Dullo (2014) sobre as concepções 

pedagógicas de Freire, o dirigismo16 “bancário” da educação brasileira advém de uma 

“antinomia fundamental” que parte de contextos históricos sobre as relações de poder 

entre a sociedade e a vida pública. Dessa forma, podemos entender melhor os 

conceitos desenvolvidos por Freire se compreendermos os momentos políticos 

vivenciados no Brasil, desde a sua fundação como colônia de exploração, mais tarde 

com os senhores de engenho, o regime escravocrata e o período da ditatura quando 

a liberdade de pensar, o desenvolvimento do “ser mais” e da autonomia do indivíduo 

não eram bem vistos pelos líderes da nação, o que acarretou em uma “inexperiência” 

democrática do povo brasileiro. “A questão colocada por esse diagnóstico é: como 

trabalhar pela emancipação de uma população que não se via e não era vista pelos 

demais como ‘povo’?” (DULLO, 2014, p. 25). 

 
16 Pode-se compreender dirigismo como o meio em que o educador pode utilizar para produzir ou não a 
autonomia no indivíduo. Sendo que esse fazer pode ser realizado por meio de uma ação dialética (educação 
problematizadora) ou de uma ação opressora/autoritária (educação bancária).  
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Antes de pensar na educação libertadora e na liberdade a partir de Freire, é 

importante compreender o conceito de desumanização e humanização. Segundo 

Arroyo (2019), para Freire, todos os seres humanos são humanizados, porém, nem 

todos pensam dessa forma. De acordo com o autor, “a pedagogia ilustrada só 

identifica como humanos aqueles que se atrevem a pensar e a ser éticos orientados 

pelo bem pensar. Os humanos homens são de bem porque são bem pensantes”. 

(ARROYO, 2019, p.5). Esse modo de pensar se concretiza na concepção de 

humanização da classe dominante, pois esse grupo acredita na “pedagogia 

segregadora” em que o indivíduo “humanizado” é aquele que tem permissão social 

para participar dos círculos de “formação humana”. Além disso, eles compreendem 

que somente quem faz parte da elite dominante pode ser respeitado como ser 

humano, pois somente esse grupo possui valores éticos, políticos, culturais e, 

portanto, são considerados seres pensantes, cultos, conscientes e racionais. 

Sugere-se que, a partir do ponto de vista da sociedade hegemônica, os 

oprimidos são considerados pessoas que vivem à margem da sociedade, são seres 

que são desprovidos de ética, valores, culturas e, por essa razão, não têm direito de 

ter acesso a uma “formação humana”; além disso, também são vistos como sujeitos 

“[...] primitivos, irracionais, sem saberes nem valores, sem leituras de mundo e de si 

no mundo, sem consciência política, sub-humanos, in-educáveis, in-humanizáveis” 

(ARROYO, 2019, p.5). Sendo assim, para a sociedade opressora, os indivíduos que 

dela não fazem parte são considerados “desumanos”, sem direitos, sem liberdade, e 

a única saída para esse grupo sobreviver é seguir as regras e os modelos impostos 

pelo opressor. 

Freire (2016 a), com a concepção pedagógica libertadora, parte da perspectiva 

de que todos os indivíduos, mesmo sendo “oprimidos”, são considerados 

humanizados, cidadãos, providos de conhecimentos, de cultura e que todos, sem 

exceção, têm direito a uma educação que propicie a liberdade e a conscientização do 

“homem no mundo e com o mundo”. 

Mas tornar-se um sujeito consciente no mundo não é uma tarefa fácil. Por essa 

razão, Freire (2016 d) nos leva refletir sobre o ato da “práxis humana”, o que significa 

que, para o sujeito ser consciente e desenvolver sua consciência, é necessário que 

exercite ação e reflexão crítica “sobre o mundo e com o mundo”. Além disso, o 

indivíduo que está passando por esse processo terá que compreender que esse 

movimento é um ato político, cultural e principalmente “cognoscível”. Sendo assim, o 
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indivíduo deve se empoderar dos conhecimentos que estão ao seu redor e passar a 

enxergar a realidade vivida. De acordo com a concepção freiriana, ato de 

conscientização “está baseado na relação consciência-mundo” (FREIRE, 2016 d, p. 

57), ambos caminham juntos, estão associados, portanto, um só existe com o outro. 

“Logo, a conscientização implica que se passe da esfera espontânea de apreensão 

da realidade para uma esfera crítica, na qual a realidade se oferece como objeto 

cognoscível e na qual o homem assume o posicionamento epistemológico” (FREIRE, 

2016 d, p. 56). 

Em vista disso, Freire (2016 d, p.67) reafirma que “a vocação do homem é ser 

sujeito, não objeto”, e a tomada de consciência e, por conseguinte, a conscientização 

crítica levam o sujeito a “ser mais”, a libertar-se das amarras de uma sociedade 

opressora e hegemônica. Tal utopia e esperança freiriana foi concretizada nos 

conceitos de uma educação crítica, problematizadora voltada para a libertação e para 

o não engessamento do indivíduo oprimido. Sendo assim, 

 

é mediante reflexão sobre sua situação, sobre seu ambiente concreto, que o 
homem se torna sujeito. Quanto mais refletir sobre a realidade, sobre sua 
situação concreta, mais ele ‘emergirá’, plenamente consciente, engajado, 
pronto a intervir sobre a realidade, a fim de mudá-la. Uma educação assim – 
cuja finalidade seja desenvolver a tomada de consciência e a atitude crítica 
em virtude da qual o homem escolhe e decide – liberta o homem, em vez de 
subjugá-lo, domesticá-lo, colocá-lo de acordo, como faz amiúde a educação 
que vigora em grande número de nações do mundo, visando a ajustar o 
indivíduo à sociedade, bem mais do que a promovê-lo em sua própria 
trajetória (FREIRE, 2016 d, p.68). 
 

É a partir da reflexão sobre opressão, humanização, conscientização e 

liberdade, que Freire desenvolve a concepção libertadora ao pensar em uma 

educação problematizadora. Freire traz para a população e para os educadores um 

novo olhar frente aos processos de democratização da educação e da sociedade. 

Nesse sistema educativo, Freire (2016 a) rompe o paradigma da educação por 

transmissão e apresenta um modelo de aprendizagem em que preza pela relação 

dialógica, pela libertação, pela metodologia de aprendizado em que o educador não é 

sujeito único do processo de aprendizagem, tornando-se um agente facilitador. Com 

isso, educando-educador se tornam juntos agentes do processo de ensino-

aprendizagem. Na educação problematizadora, Freire enfatiza “que o pensar do 

educador somente ganha autenticidade do pensar dos educandos, mediatizados 
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ambos pela realidade, por tanto, na intercomunicação. Por isso o pensar daquele não 

pode ser um pensar para estes nem a estes imposto.” (FREIRE, 2016 a, p. 114).  

A concepção problematizadora parte do pressuposto anti-hegemônico. 

 

A educação contra-hegemônica é aquela que busca orientar a educação, 
tendo em vista a transformação da sociedade, posicionando-se contra a 
ordem existente, que busca intencional e sistematicamente colocar a 
educação a serviço das forças que lutam para transformar a ordem vigente, 
visando instaurar uma nova forma de sociedade. (FREIRE, 2019, p.2) 
 

 Nesse entendimento, a educação dos homens tem que ser fundamentada na 

“libertação autêntica” do indivíduo, no desenvolvimento de uma consciência crítica de 

si e do mundo em que o educando está inserido. Mas, para isso ocorrer de forma 

significativa, o educador tem que se enxergar como um sujeito inconcluso e aberto a 

novas experiências, cultura e principalmente ao diálogo com o educando. Segundo 

Freire (2016 a), a educação problematizadora, ao contrário da educação bancária, 

não pode aceitar práticas focadas em discursos vazios, memorização mecânica, 

disciplinar e depositar nos educandos conhecimentos “ocos”. A essência da educação 

libertadora é a “dialogicidade” como prática de libertação e humanização dos atores 

do processo de ensino-aprendizagem. O educador revolucionário que optar em seguir 

as concepções de educação problematizadoras de Freire deve pensar que a 

educação é um “ato cognoscente17”. 

A concepção libertadora se constitui com base no diálogo, mas é importante 

esclarecer que o conceito de dialogicidade não se resume à “palavra” ou à “fala”. De 

acordo com Freire (2016 a), o diálogo é ação-reflexão, sendo assim, entende-se que 

o diálogo em Freire é a práxis libertadora. Segundo Freire, “Não há palavra verdadeira 

que não seja práxis. Daí que dizer a palavra verdadeira seja transformar o mundo” 

(FREIRE, 2016 a p.133). 

Contrapondo-se à palavra verdadeira, Freire apresenta a palavra ‘inautêntica’. 

A palavra inautêntica em Freire diz respeito à reflexão sobre se no diálogo há 

comprometimento, denúncia e ação de transformar o mundo. A palavra que não leva 

à reflexão, que é oca ou, segundo Freire (2016 a), é constituída somente de 

“verbalismo”, “blá-blá-blá”, “ativismo” não é a palavra “verdadeira” pois leva os sujeitos 

 
17 “Em acordo com sua noção de educação articulada com a vida e a transformação social, o ato cognoscente, 
para Paulo Freire, só poderia ser expressão de um processo de autopercepção do sujeito no mundo em que se 
encontra” (BOUFLEUER, 2010, p. 75). 
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envolvidos à “absolutização da ignorância”, a agir por agir e, consequentemente, à 

desumanização. 

A palavra verdadeira gerada por meio das práxis tem como objetivo fazer com 

que os homens possam efetivamente modificar ou melhor transformar o mundo e, com 

isso, tornarem-se humanizados. Segundo a ideia de humanização de Freire, “existir, 

humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo” (FREIRE, 2016 a, p.134). 

Um ponto importante referente ao diálogo é que essa ação só se concretiza se 

for realizada em comunhão. Somente em conjunto, com a troca, com a solidariedade 

entre os homens e/ou com os homens que o diálogo verdadeiro se concretiza. Para 

Freire, a práxis libertadora e a sua dialogicidade são o caminho da “significação” dos 

homens no mundo, homens como seres humanizados. 

Um dos fundamentos do diálogo são o amor e a fé nos homens em recriar e 

transformar o mundo. É ter confiança. Segundo Freire, a relação dialógica não se 

concretiza se não há confiança e comunhão entre os homens. Quando o diálogo se 

rompe ou quando essa ação não é verdadeira, humana, quando não há confiança e 

respeito entre os homens, ocorre a antidialogicidade que é praticada na educação 

bancária. Na educação libertadora, o diálogo é ferramenta fundamental para levar o 

educando-educador a uma construção crítica do pensamento, pois, segundo Freire, 

[...] não há diálogo verdadeiro se não há nos seus sujeitos um pensar verdadeiro. 

Pensar crítico. Pensar que, não aceitando a dicotomia mundo-homens, reconhece 

entre eles uma inquebrantável solidariedade” (FREIRE, 2016 a, 140). 

 

Somente o diálogo, que implica um pensar crítico, é capaz, também de gera-
lo. Sem ele não há comunicação e sem esta não há verdadeira educação. A 
que, operando a superação da contradição educador-educandos, se instaura 
como situação gnosiológica, em que os sujeitos incidem seu ato cognoscente 
sobre o objeto cognoscível que os mediatiza. (FREIRE, 2016 a, p. 141).  

 

Importante compreender que as categorias desenvolvidas por Freire não são 

estanques e que, para que a sua concepção ocorra em plenitude, os educandos-

educadores devem desenvolver, a partir do fazer pedagógico e da dialogicidade, 

outros elementos necessários para a humanização, sendo uma das categorias 

essenciais a autonomia. Segundo Dullo (2014), a autonomia freiriana está alicerçada 

na ação “dialógica” e na valorização da cultura do educando. Nesse contexto, o sujeito 

deve reconhecer que suas vivências e experiências de vida também são cultura 
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geradoras de conhecimento e aprendizagem para o povo, e que o processo cultural 

também é “democrático”. Mas é necessário inferir que, segundo o autor, “[..] a 

democratização da cultura não se pauta por uma autonomia originária, mas pela tarefa 

de conscientizar, de impulsionar o educando a assumir uma posição de autonomia, 

de liberdade de escolhas e decisões a partir de seu próprio julgamento de realidade” 

(DULLO, 2014, p.31). 

Sendo assim e fundamentado em Freire (2016 b), os sujeitos são “autônomos” 

quando passam a ter consciência que fazem parte do mundo, como seres humanos 

ativos e transformadores, ou melhor, “criadores do mundo”. Segundo Freire (2016 b), 

o entendimento dos seres dependentes e passivos para seres com autonomia se 

elabora na mente do indivíduo quando ele reconhece que o “suporte veio fazendo-se 

mundo e a vida, existência, na proporção que o corpo humano vira corpo consciente, 

captador, apreendedor, transformador, criador de beleza e não de “espaço” vazio [...]” 

(FREIRE, 2016 b, p. 51). 

De acordo com a fundamentação de Machado (2010), tal categoria na esfera 

da prática educativa é considerada por Freire como um dos fatores centrais do “ato 

de educar”, além disso, o desenvolvimento da “autonomia” no educando pode 

proporcionar a construção de uma sociedade e de uma educação democrática.  

Freire (2016 b) ainda sustenta que os educadores, ao pensarem no currículo e 

em suas práticas, devem ter em mente que todos os atores do processo de ensino-

aprendizagem são seres “inconclusos”, “inacabados” e “históricos” que estão a todo 

momento em processo de reconstrução, criação e transformação do conhecimento a 

partir de suas experiências de mundo.   

Assim, a perspectiva de educação para a “autonomia” respeita o sujeito e suas 

vivências, e parte desse ponto para desenvolver a aprendizagem no educando. Nesse 

sentido, podemos correlacioná-la como parte do processo da educação 

problematizadora. Então, a categoria autonomia em Freire (2016 a) pode ser 

considerada como um ato “cognoscente” e que se contrapõe ao conceito da educação 

bancária, que parte do princípio que os “alunos” são tábula rasa e “[...] que educador 

não cabe nenhum outro papel que não o de disciplinar a entrada do mundo dos 

educandos” (FREIRE, 2016 a, p. 112). 

Outro alicerce da filosofia freiriana e, consequentemente, da educação 

problematizadora são as concepções curriculares. Cabe ressaltar que, como as 

categorias de Freire não são estanques, devemos compreender que tanto o diálogo 
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quanto os currículos estão associados. Segundo Freire (2016 a), a educação 

libertadora, ou melhor, a prática libertadora nos processos educacionais se inicia na 

busca do conteúdo programático. 

Na educação dialógica, o educador-educando busca no diálogo, nas vivências, 

nas experiências de mundo, nas dúvidas, nas esperanças e desesperanças e, 

principalmente, na troca com os indivíduos, os elementos necessários para a 

construção do currículo programático. 

Freire (2016 a) afirma também que, para um educador organizar o conteúdo 

programático e/ou o currículo, ele deverá refletir de forma conjunta com o povo as 

situações existenciais vividas por ambos. Somente dessa forma que a comunicação 

poderá ser sintonizada com o objetivo de estabelecer a “dialogicidade mediatizada 

pelo mundo”. Essa ação leva os educadores-educandos a caminharem 

metodologicamente até alcançarem em comunhão o ´universo temático´ que, de 

acordo com o processo educativo da educação libertadora, orienta os sujeitos a 

identificarem os ‘temas geradores’. 

Os ‘temas geradores’ não são objetos estáticos sem conexão com o mundo. 

Ao contrário, os ‘temas geradores’ emergem nas leituras e reflexões críticas do mundo 

e, principalmente, nas relações ‘homens-homens’ e ‘homens-mundo’. Essas relações 

estabelecidas entre os sujeitos ‘inconclusos’ levam os homens a desenvolver a 

consciência de mundo e, por consequência, a transformação social, reconhecendo 

sua existência como histórica. Segundo Freire, “[...] a existência dos homens se dá no 

mundo que eles recriam e transformam incessantemente” (FREIRE, 2016 a, p. 151). 

Dentro desse processo de elaboração curricular existe outro fator que está 

associado às questões sociais vividas pelos sujeitos e que devemos levar em 

consideração, que são as questões relacionadas à ‘situação-limite’. Segundo o autor, 

essa terminologia está associada a “dimensões concretas e históricas de uma dada 

realidade. São dimensões desafiadoras [...] aqueles que se dirigem à superação e à 

negação do dado, em lugar de implicarem sua aceitação dócil e passiva” (FREIRE, 

2016, p. 152). Sendo assim, a situação-limite de Freire é um artifício para os sujeitos 

negarem e frearem a superação e a transformação social e intelectual, nesse caso, a 

libertação é visto como algo ameaçador. Para o homem alcançar o “ser mais”, libertar-

se da opressão e da desumanização, é necessário que os sujeitos superem as 

situações-limite. 
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Por fim, para desenvolver o tema gerador, os educadores-educandos devem 

enxergar as situações-limite, ter consciência do tempo histórico e uma visão ampla de 

onde o sujeito está inserido “(áreas – subáreas – subunidades epocais)”.  

Destarte, de acordo com Freire (2016 a), para o educador humanista a 

educação é a válvula para transformar o mundo e, consequentemente, a vida dos 

homens, porém isso não ocorre de forma impositiva como na educação bancária, e 

sim o povo com o povo, com ética, respeitando a visão de mundo e experiências 

vividas um do outro. Segundo Freire, o educador humanista não pode esquecer “que 

seu objetivo fundamental é lutar com o povo pela recuperação da humanidade 

roubada [...]” (FREIRE, 2016 a, p. 144). 

Os educadores humanistas devem levar os oprimidos a tomarem consciência 

dos slogans adotados pelos opressores, pois assim eles farão o exercício da 

conscientização de dentro para fora, do interior para o exterior e deixarão de ser 

‘hospedeiros’ das ações e ideias dos opressores para se tornarem sujeitos autônomos 

de seus próprios ideais. 

Reforçamos que o princípio de desenvolver nos educandos-educares a 

conscientização social, ambiental, política, mercadológica e, por conseguinte, a 

autonomia de pensamento “reflexão-ação” do homem com o mundo e sobre o mundo, 

um dos eixos centrais é que os educadores devem refletir quando forem elaborar 

currículos a partir da perspectiva freiriana. 

Sendo assim, um currículo que tenha um viés voltado para desenvolver a 

autonomia no educando levará o aluno a um encontro com o seu próprio “ser”.   

Segundo Machado, a autonomia “é uma das categorias centrais na obra de 

Freire” (MACHADO, 2010, p. 53). Podemos compreender em Freire (2016 b) alguns 

pontos da categoria “autonomia” a partir das reflexões acerca do que ele chama de 

“corpo consciente”. Segundo Freire (2016 b), o ser humano deixa de ser “dependente 

do mundo” quando ele passa a entender a amplitude da sua própria existência na 

medida em que deixa de se enxergar no mundo como 3ª pessoa que precisa de um 

“suporte” para sobreviver e passa a se reconhecer dentro desse universo como 

protagonista de sua própria história, “ser para si”. 

Além de categorias e concepções para uma educação libertadora, Freire (2016 

b) discorre também sobre a postura do educador frente a uma educação humanista e 

progressista. Esse item é relevante pois não basta o projeto político pedagógico e os 

currículos das instituições de ensino serem problematizadores se a ação docente não 
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refletir essa prática. Em seu livro, A Pedagogia de Autonomia, o filósofo traz essa 

reflexão sobre “a questão da formação docente ao lado da reflexão sobre a prática 

educativo-progressista em favor da autonomia do ser educandos [...]” (FREIRE, 2016 

b, p.15) e nos apresenta como, a partir da sua compreensão filosófica, devem ser a 

postura e o papel do educador dentro dessa perspectiva. 

O professor, para Freire (2016 b), deve buscar coerência entre suas ações, 

reflexões e diálogos com seus educandos; deve ser humilde em reconhecer que 

também é um ser inacabado e, por essa razão, está em constante aprendizado; deve 

desenvolver em suas práticas a curiosidade epistemológica; deve compreender que 

os educandos já possuem vivências prévias, que, por meio do diálogo e da escuta 

verdadeira, constrói-se o aprendizado; é ter esperança, é acreditar na mudança, é 

reconhecer e compreender que, acima de tudo, a educação é um ato político, é romper 

com os regimes reprodutores e ditatoriais. Na perspectiva filosófica freiriana, não 

basta o educador compreender os conceitos de uma educação para a liberdade 

problematizadora, ele tem que ser efetivo em suas práticas docentes. Freire, em A 

Pedagogia da Autonomia, discorre de forma clara como ele mesmo se compreende 

como professor, e esse autorreconhecimento é uma atitude de conscientização, de 

busca pela coerência em seus atos e seus ensinamentos e que nos serve de exemplo, 

como poderemos ver a seguir: 

 

Sou professor a favor da decência contra o despudor, a favor da liberdade 
contra o autoritarismo, da autoridade contra a licenciosidade, da democracia 
contra a ditadura de direita ou de esquerda. Sou professor a favor da luta 
constante contra qualquer forma de discriminação, contra dominação 
econômica dos indivíduos ou das classes sociais. Sou professor contra a 
ordem capitalista vigente que inventou esta aberração: a miséria na fortuna. 
Sou professor a favor da esperança que me anima apesar de tudo. Sou 
professor contra o desengano que me consome e imobiliza. Sou professor a 
favor da boniteza de minha própria prática, boniteza que dela some se não 
cuido do saber que devo ensinar, se não brigo por este saber, se não luto 
pelas condições materiais necessárias sem as quais meu corpo, descuidado, 
corre o risco de se amofinar e de já não ser o testemunho que deve ser de 
lutador pertinaz, que cansa mas não desiste. (FREIRE, 2016 b, p. 100 e 101). 
 

Dentro desse cenário do papel docente, da constituição do projeto pedagógico 

curricular, do desenvolvimento do sujeito para autonomia, da busca do ser mais e da 

sua libertação, não podemos deixar de lado que, nessa perspectiva, a educação é, 

acima de tudo, um ato político carregado de questões ideológicas, éticas, culturais, 

históricas, e o educador crítico e humanista, antes de realizar suas ações, deve ter 
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consciência da força que essas questões trazem para o desenvolvimento do indivíduo, 

nesse caso, do educando, principalmente se formos levar em consideração a 

formação para a humanização e não a educação tecnicista baseada em conceitos 

pragmáticos da pedagogia. O educador progressista não pode ser um sujeito 

conformado com a ordem vigente, ele deve ser utópico, esperançoso para junto com 

seus educandos lutarem pela transformação da sociedade e do mundo em que vivem. 

O educando-educador deve conseguir enxergar e reconhecer as diferenças entre 

classes, as questões sociais e econômicas em que está inserido, admitir que existe 

uma relação de desigualdade entre opressor e oprimido e, a partir desse contexto, 

reconhecerem-se, reinventarem-se, transformarem-se para estarem aptos a lutar por 

uma sociedade mais crítica, justa, igualitária. Esse ato é político, é desenvolver no 

círculo de formação a “politicidade”, é compreender que a educação a partir dessa 

perspectiva não é neutra, é ter em mente que  

 

[...] a educação é uma forma de intervenção no mundo. Intervenção que além 
do conhecimento dos conteúdos bem ou mal ensinados e/u aprendidos, 
implica tanto o esforço de reprodução da ideologia dominante quanto o seu 
descaramento. (FREIRE, 2016 b, p. 96). 
 

Dessa forma e conforme afirmado por Haddad (2019), Freire compreende a 

educação como ato político principalmente se formos pensar na educação dialógica 

como meio para se instaurar uma sociedade verdadeiramente democrática à medida 

que os educandos-educadores fossem ampliando sua visão de mundo, libertando-se 

dos opressores, tomando consciência e lutando pelos direitos que possuem como 

cidadãos humanos. E, para essa ação de libertação e democratização ser real, “[...] 

Paulo apostava no papel da educação [...]” (HADDAD, 2019, p.6). 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGIA E APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA 
 

Como a investigação é de cunho bibliográfico sob uma abordagem qualitativa, 

optamos por desenvolver uma pesquisa de cunho exploratório e, por essa razão, 

fundamentamo-nos nos conceitos de Bardin (1977), principalmente, no que se refere 

às questões relativas à categorização e à exploração dos dados encontrados nos 

artigos selecionados para análise em profundidade. Vale reforçar que nossa pesquisa 

foi desenvolvida a partir dos “[...] procedimentos exploratórios (em que «o quadro de 

análise não está determinado» e em que «se parte de uma colocação em evidência 

das propriedades dos textos») em relação ao que estes autores chamam os 

procedimentos fechados” (BARDIN, 1977, p. 99).  

A leitura completa dos artigos foi realizada a partir dos estudos desenvolvidos 

por diversos autores. Sendo assim, no que diz respeito aos contextos educacionais, 

partimos do conceito de educação problematizadora desenvolvida por Freire (2016 a); 

já para análise da perspectiva crítica, respaldamo-nos em Apple e Au (2012); os 

quesitos referentes às abordagens metodológicas foram fundamentados nos achados 

de Rosado, Ferreira e Carvalho (2017); e, para tratar das questões relacionadas à 

tecnologia na educação, embasamo-nos em Selwyn (2011; 2014; 2017). 

Neste capítulo, será apresentado o caminhar referente aos procedimentos 

metodológicos utilizados na realização da pesquisa bibliográfica com artigos contidos 

em revistas online classificadas18 como A1 e A2 em Educação pela Capes. O recorte 

temporal foi definido nos anos de 2007 a 2017. Sendo assim, começaremos expondo 

o que chamamos de Bloco 1 e 2, ou seja, os critérios de seleção desde o levantamento 

inicial das revistas até a construção e caracterização do corpus da amostra final. 

Ademais, serão expostos os dados do conjunto de artigos selecionados como objeto 

de análise em profundidade, que serão melhor discutidos no capítulo 4. 

 

 

 

 

 

 

 
18 Classificações de periódico quadriênio 2013-2016 
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Quadro 1 – Procedimentos para composição da amostra 

 

Etapa 1 – Seleção das revistas. 
 

 Procedimento 1: filtragem de todas as revistas do estrato A avaliadas em 
educação, no banco Qualis Periódicos da CAPES (total: 501 revistas). 

 Procedimento 2: remoção de ISSN duplicados das revistas (sobraram 427 
revistas). 

 Procedimento 3: exclusão de revistas (apenas) impressas, estrangeiras, 
com título duplicado e cujo site estava indisponível na Internet (sobraram 
130 revistas). 

 Procedimento 4: busca de artigos nas 130 revistas a partir das palavras-
chave “Freire” e “Tecnologia” em todos os campos de busca disponíveis. 
(sobraram 27 revistas, com 95 artigos). 

 
Etapa 2 – Seleção da amostra. 
 

 Procedimento 5: Revisão e análise dos 95 artigos encontrados nas 27 revistas 
e seleção final da amostra (14 artigos).  

 

Fonte: Elaboração própria 

 

O primeiro procedimento da Etapa 1 foi levantar, dentro do banco do Qualis  

Capes Educação19, o total de revistas A1 e A2 para, a partir desse universo, iniciar o 

processo de buscas e, posteriormente, as análises preliminares para se chegar 

finalmente ao corpus dessa investigação. A seleção de revistas avaliadas no estrato 

A se deve à definição de uma amostra possível de ser tratada em profundidade, como 

será exposto no capítulo 4 desta dissertação, não sendo possível buscar em todas as 

revistas de Educação brasileiras. Outra razão se deve à hipótese de que 

pesquisadores com muita experiência publicariam em revistas deste estrato, 

qualificando-as em relação às demais que, obviamente, são extremamente relevantes 

para a pesquisa nacional. 

Foram recuperadas, por meio da Plataforma Sucupira, 501 ISSN de revistas no 

estrato A. Desse total, 121 periódicos são relacionados a revistas com ISSN A1, e 380 

revistas são relacionadas ao ISSN A2. Nesse momento do levantamento, não foram 

feitas diferenciações sobre idiomas, publicações impressas ou online e indexadores, 

 
19 Disponível em: <goo.gl/gqXX4C>. Acesso em 05  abr. 2017.  
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pois o objetivo era o de identificar primeiramente o universo dos periódicos de 

educação dentro das classificações especificadas. A análise preliminar da Etapa 1 foi 

realizada ao longo de quatro meses20 a partir dos repositórios disponíveis para a 

investigação: sites das próprias revistas e do Scientific Library Online (SciElo, 2018).  

No segundo procedimento da etapa 1, foi realizada uma limpeza na base do 

banco dos ISSN disponibilizados pela CAPES, pois observou-se a existência de ISSN 

duplicados. Dessa forma, a base de revistas que estariam aptas para as análises dos 

artigos foi reduzida de 501 para 427 ISSN, conforme apresentado na tabela a seguir. 

 

Tabela1: Etapa 1: Definição da amostra – Procedimento 2 

ANÁLISE DAS REVISTAS - PROCEDIMENTO 2 

Revistas 
Total de 

revistas banco 
da capes 

ISSN das 
revistas 

duplicados 

Total Real de 
revistas para 

análise 
preliminar 

A1 121 24 97 

A2 380 50 330 

Total Geral 501 74 427 

 

                  Fonte: Elaboração própria 
 

Após a remoção dos ISSN duplicados, partimos para o terceiro procedimento 

de análise. Nesse momento, foram descartadas as revistas impressas e estrangeiras, 

o tempo previsto para o desenvolvimento desta pesquisa seria insuficiente para 

contemplar o grande número de publicações estrangeiras e recuperar as impressas 

(tabela 2). Assim, a totalidade passou de 427 para 130 revistas aptas para análise, 

pois 297 revistas encontravam-se dentro do grupo de periódicos de impressos e 

estrangeiros. 

 

Tabela 2: Etapa 1: Definição da amostra – Procedimento 3 

 
Fonte: Elaboração própria 

 
20 De 05/12/2017 até 31/03/2018 

Revistas
Revistas 

Impressas
Estrangeiras

Total de revistas: 

impressas + 

estrangeiras 

investigadas

A1 13 37 50

A2 43 204 247

Total Geral 56 241 297

 ANÁLISE DAS REVISTAS - PROCEDIMENTO 3
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O procedimento quatro foi divido em duas fases. Na primeira fase, verificamos 

as revistas cujo site estava indisponível na Internet e com título duplicado, visando a 

sua exclusão. Na mesma sequência, foi executada a segunda fase da investigação, 

que consistiu na busca de artigos nas 130 revistas, a partir das palavras-chave (Freire 

e tecnologia) em todos os campos de buscas disponíveis; após esse processo, 

restaram 27 revistas. Abaixo, seguem as tabelas que representam os achados 

encontrados na primeira e segunda fases do procedimento quatro. 

 

Tabela 3: Etapa 1: Definição da amostra – Procedimento 4 (1º e 2º fases) 

 
       Fonte: Elaboração própria 

 

Antes da seguir para a etapa 2, que consiste na seleção da amostra, vamos 

recapitular os passos realizados até esse momento. Nossa investigação se iniciou no 

procedimento um a partir de um total de 501 periódicos classificados no estrato “A”. 

Após o procedimento dois, esse número caiu para 427 revistas. Já o terceiro 

procedimento gerou 130 resultados. Por fim, após as pesquisas realizadas na primeira 

e segunda fases do procedimento quatro, o escopo dessa investigação foi constituído 

por 27 revistas aptas para análise, sendo que sete são classificadas como A1 e vinte 

como A2.  

No quadro 2, são apresentados os dados referentes às 27 revistas 

selecionadas dentro dos critérios de buscas estabelecidos (conter em todos os 

campos de buscas as palavras Freire and Tecnologia). 

 

 

 

 

 

 

Revistas

ISSN 

associado a 

outro

revista fora 

do ar

Revista que não 

tem artigo 

conforme critério 

adotado*

Total de revistas com: 

ISSN associado + fora 

do ar + fora dos 

critérios

A1 1 0 39 40

A2 7 5 51 63

Total Geral 7 5 90 103

ANÁLISE DAS REVISTAS - PROCEDIMENTO 4 

* conter as palavras de buscas (Freire and Tecnologia) em todas as classificassões dos 

index de busca
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Quadro 2 – Distribuição das revistas A1 e A2 que continham artigos dentro dos critérios estabelecidos 
(conter em todos os campos de buscas as palavras Freire and Tecnologia) 

ISSN Título 
Área de 
Avaliação 

Classificação Universidade Estado Natureza 

 
1646-401X 

Revista Lusófona 
de Educação 

Educação A1 

Universidade 
Estadual do 
Sudoesta da 

Bahia 

BA 
 

Pública 
Estadual 

 
1984-6444 

Educação (Santa 
Maria. online) 

Educação A1 
Universidade 

Federal de 
Santa Maria 

RS 
 

Pública 
Federal 

1516-7313 
Ciência e 

Educação (Unesp) 
Educação A1 

Universidade 
Estadual 
Paulista 

SP 
Pública 

Estadual 

1678-4634 
Educação e 

Pesquisa 
Educação A1 

Universidade 
de São Paulo 

SP 
Pública 

Estadual 

 
1676-2592 

ETD. Educação 
Temática Digital 

Educação A1 
Universidade 
Estadual de 
Campinas 

 
SP 

 
Pública 

Estadual 

 
1980-4415 

Bolema: Boletim 
de Educação 
Matemática 

(online) 

Educação A1 
Universidade 

Estadual 
Paulista 

 
SP 

 
Pública 

Estadual 

 
2176-4573 

Bakhtiniana: 
Revista de 
Estudos do 

Discurso 

Educação A1 

Pontifícia 
Universidade 
Católica de 
São Paulo 

 
SP 

 
Privada 

2178-2229 
Cadernos de 

Pesquisa 
Educação A2 

Universidade 
Federal do 
Maranhão 

MA 
Pública 
Federal 

1983-2117 

Ensaio: 
Pesquisa em 
Educação em 

Ciências 
(online) 

Educação A2 
Universidade 
Federal de 

Minas Gerais 
MG 

Pública 
Federal 

0100-2430 

Revista 
Brasileira de 

Medicina 
Veterinária 

Educação A2 
Universidade 
Federal de 

Minas Gerais 
MG 

Pública 
Federal 

1981-7746 
Trabalho, 

Educação e 
Saúde 

Educação A2 
Fundação 

Oswaldo Cruz 
RJ 

Pública 
Federal 

1981-1802 

Revista 
Educação em 

Questão 
(online) 

Educação A2 

Universidade 
Federal do Rio 

Grande do 
Norte 

RN 
Pública 
Federal 
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1984-686X 
Revista 

Educação 
Especial 

Educação A2 
Universidade 
Federal de 

Santa Maria 
RS 

Pública 
Federal 

2177-6210 
Educação 
Unisinos 
(online) 

Educação A2 
Universidade 

do Vale do Rio 
dos Sinos 

RS Privada 

1980-864X 
Estudos 
Ibero-

americanos 
Educação A2 

Pontifícia 
Universidade 

Católica do Rio 
Grande do Sul 

RS Privada 

1982-8918 
Movimento 

(Ufrgs.Online) 
Educação A2 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 

RS 
Pública 
Federal 

1678-7064 Química Nova Educação A2 
Sociedade 

Brasileira de 
Química 

SP Privada 

1807-5762 

Interface - 
Comunicação, 

Saúde, 
Educação 

Educação A2 

Universidade 
Estadual 

Paulista Júlio 
de Mesquita 

SP 
Pública 

Estadual 

1809-3876 
Revista e-
curriculum 

(Pucsp) 
Educação A2 

Pontifícia 
Universidade 
Católica de 
São Paulo 

SP Privada 

1982-5587 

Revista Ibero-
americana de 
Estudos em 
Educação 

Educação A2 

Universidade 
Estadual 

Paulista Júlio 
de Mesquita 

SP 
Pública 

Estadual 

2317-8086 Via Atlântica Educação A2 
Universidade 
de São Paulo 

SP 
Pública 

Estadual 

2175-7755 
Comunicação 
& Sociedade 
(metodista) 

Educação A2 
Universidade 
Metodista de 
São Paulo 

SP Privada 

1983-9278 
Eccos Revista 

Científica 
Educação A2 

Universidade 
Nove de Julho 

SP Privada 

1806-9592 
Estudos 

Avançados 
(online) 

Educação A2 
Universidade 
de São Paulo 

SP 
Pública 

Estadual 

1980-5470 

Revista 
Brasileira de 
Educação 
Especial 

Educação A2 
Universidade 
Estadual de 
Campinas 

SP 
Pública 

Estadual 

0102-5767 

Cadernos de 
Estudos 

Linguísticos 
(Unicamp) 

Educação A2 
Universidade 
Estadual de 
Campinas 

SP 
Pública 

Estadual 

1518-8345 

Revista 
Latino-

americana de 
Enfermagem 

(online) 

Educação A2 
Universidade 
de São Paulo 

SP 
Pública 

Estadual 

Fonte: Elaboração própria 
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Etapa 2 – Seleção da amostra. 
 

Após todas as análises desenvolvidas anteriormente, seguimos para a etapa 2 

que engloba o quinto e último procedimento. Nesse procedimento, foram realizadas a 

análise e a revisão dos artigos encontrados nas 27 revistas e, na sequência, a seleção 

final da amostra (14 artigos). 

A primeira fase desse procedimento foi verificar nos indexadores das revistas 

se havia artigos que continham em todos os critérios de buscas as palavras Freire and 

Tecnologia. Após essa atividade, foram encontrados 9521 artigos, que se encaixavam 

nesse primeiro critério. Porém, com o objetivo de identificar e certificar que realmente 

os artigos tinham como referencial teórico Paulo Freire e que tratam do tema de 

tecnologia, foi necessário realizar a leitura de todos os resumos dos artigos 

encontrados, bem como fazer análises dos títulos e das palavras-chave utilizadas. 

Para essa análise, optou-se por identificar os artigos nas sete dimensões 

abaixo:  

1- Autor com nome e/ou sobrenome Freire;  

2- Freire no título; 

3- Freire no resumo; 

4- Freire na palavra-chave; 

5- Tecnologia / tecnológico / CTS22 / tecnológica no título;  

6- Tecnologia / tecnológico / CTS / tecnológica no resumo; 

7- Tecnologia / tecnológico / CTS / tecnológica na palavra-chave. 

Após os diagnósticos de todos os itens mencionados acima, os artigos só 

estariam realmente aptos para a análise aprofundada caso houvesse a presença da 

palavra Freire nos itens 2, 3 ou 4, além de conter a palavra Tecnologia / tecnológico / 

CTS / tecnológica nos itens 5, 6 ou 7.  

Com a finalização da etapa 2, o corpus do estudo passou de 95 artigos para 14 

trabalhos (6 de revistas A1 e 8 artigos de revistas classificadas como A2), 

efetivamente aptos para serem estudados conforme premissas estabelecidas no 

objeto de investigação dessa pesquisa. Assim, a partir dos critérios sinalizados, foram 

publicados, em um intervalo de dez anos, 14 artigos sobre tecnologia com referencial 

 
21 Nas 27 revistas restantes, foram encontrados 95 artigos que continham em qualquer item de busca 
as palavras Freire ou Tecnologia, logo não tratam, necessariamente, de artigos que possam recorrer 
a Paulo Freire ou que tratem de tecnologia. 
22 CTS – Ciência Tecnologia e Sociedade 
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freiriano. Neste momento não temos condições de afirmar se este total de 14 artigos 

pode ser considerado um instrumento relevante para publicações com referencial 

freiriano porque não dispomos de parâmetros para realizar uma comparação mais 

aprofundada e concisa.  

A seguir, segue a tabela 4, que contém uma amostra quantitativa sobre os 

dados achados nesse procedimento. 
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Tabela 4: Etapa 2: Definição da amostra – Procedimento 5 

 

Fonte: Elaboração própria 

Artigos

total de artigos 

com Freire and 

tecnologia

Autor com nome 

e/ou sobrenome 

Freire

Freire no 

título

Freire no 

resumo

Freire na 

palavra chave

tecnologia / 

tecnológico / 

CTS / 

tecnológica no 

título

tecnologia / 

tecnológico / 

CTS / 

tecnológica no 

resumo

tecnologia / 

tecnológico / CTS /  

tecnológica na 

palavra chave

Total de artigos 

com Freire + 

tecnologia no: 

título, resumo ou 

palavra-chave

A1 42 1 3 9 1 7 14 10 6

A2 53 13 2 13 4 10 22 4 8

Total Geral 95 14 5 22 5 17 36 14 14

ANÁLISE DOS ARTIGOS - PROCEDIMENTO 5
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Abaixo, serão apresentados os aspectos gerais dos 14 artigos selecionados, 

bem como uma caracterização da amostra. 

O procedimento 1 dessa etapa corresponde à caracterização geral da amostra. 

Esse item é importante para conhecermos alguns aspectos gerais dos artigos, além 

disso, alguns dados extraídos podem auxiliar na compreensão da análise em 

profundidade que será apresentada posteriormente.  

Conforme será apresentado no quadro 3, os artigos foram publicados entre os 

anos 2009 e 201723, sendo nove artigos de origem do Estado de São Paulo, dois do 

Rio Grande do Sul, um da região de Minas Gerais e somente dois artigos foram 

desenvolvidos por universidades do nordeste, um na Bahia e outro no Maranhão. 

 Dentro do panorama apresentado, há um dado interessante sobre o número 

de publicações no Estado de São Paulo, pois essa é a região que mais tem 

publicações dentro dos padrões adotados. Isso pode ocorrer devido ao fato de Paulo 

Freire ter sido Secretário de Educação do município de São Paulo (1989 – 1991) no 

governo de Luiza Erundina (1989 - 1992), quando promoveu diversos programas 

relevantes na área da educação, e seu legado pode estar marcado nas produções 

acadêmicas desse local. Além disso, Freire também foi professor da PUC-SP, onde 

hoje há a Cátedra Paulo Freire. 

A respeito de sua passagem pela prefeitura e de acordo com Franco (2014), 

um dos pilares de sua gestão estava baseado na gestão democrática e, para iniciar a 

tecer as premissas desse modelo de gerir “Paulo Freire passou a discutir, com sua 

equipe de trabalho e com as universidades, a proposta da política de educação” 

(FRANCO, 2014, p.107, grifo nosso). Além disso, a gestão de Freire na prefeitura de 

São Paulo contou com uma equipe de forte representatividade nos programas de 

pesquisa de Universidades como a USP, com professores como Moacir Gadotti e 

Lisete Arelaro e, na PUC-SP, com a professora Ana Maria Saul, autores que 

costumam publicar a partir da obra de Freire. Destes, foi identificado apenas 1 trabalho 

de Gadotti na área de Educação e Tecnologia. 

 

 

 
23 Um artigo foi publicado em 2009, dois publicados em 2011, dois em 2014, uma publicação e 2015, cinco 
publicações em 2016 e para finalizar três artigos publicados em 2017. 
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Quadro 3 – Revistas e Artigos selecionados para análise completa 

Sigla Título da Revista 
Classi 

fi- 
cação 

Título 
Ano da 

publicação 
Universidad

e 

 
Nome do 

Autor 

T1 Ciência e 
educação 
(Unesp) 

A1 A participação na 
construção do 
currículo: práticas 
educativas 
vinculadas ao 
movimento cts. 

2016 UNESP Roso, 
Caetano; 
Auler, Décio 

T2 Revista lusófona 
de educação 

A1 Teoria crítica de 
paulo freire, 
formação docente e 
o ensino de 
ciências nos anos 
iniciais de 
escolaridade  

2014 UESB Souza, Ana; 
Chapani, 
Teresinha 

T3 Etd. Educação 
temática digital 

A1 A invasão das 
tecnologias de 
informação e 
comunicação nas 
escolas e o diálogo 
necessário 

2016 UNICAMP Siqueira, 
Graziele; 
Fontoura, 
Helena   

T4 Etd. Educação 
temática digital 

A1 O desenvolvimento 
profissional da 
docência na 
formação de 
professores face a 
utilização das 
tecnologias 

2009 UNICAMP Piconez, Stela; 
Filatro, Andrea   

T5 Educação e 
pesquisa 

A1 Viagens em troia 
com freire: a 
tecnologia como 
um agente de 
emancipação 

2016 USP Blikstein, 
Paulo  

T6 Interface - 
comunicação, 
saúde, educação 

A2 Oficinas de 
atividades com 
jovens da escola 
pública: tecnologias 
sociais entre 
educação e terapia 
ocupacional. 

2011 UNESP Lopes, Roseli; 
Borba, 
Patrícia; 
Trajber, 
Natalia;  
Silva, Carla; 
Cuel, Brena 

T7 Revista e-
curriculum 
(pucsp) 

A2 Formação 
continuada de 
professores em 
tecnologia: a 
“ousadia” na 
dialogicidade entre 
a universidade e a 
escola 

2017 PUC-SP Brito, Glaucia; 
Knoll,Ariana; 
Simonian, 
Michele  

T8 Revista ibero-
americana de 
estudos em 
educação 

A2 O futuro da escola 
e as tecnologias: 
alguns aspectos à 
luz do diálogo entre 
paulo freire e 
seymour papert 

2017 UNESP Castro, 
Rosane;  
Lanzi, 
Lucirene  

T9 Revista ibero-
americana de 

A2 Desafios docentes 
no ensino superior: 

2017 UNESP Cerutti,  
Elisabete; 
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estudos em 
educação 

entre a 
intencionalidade 
pedagógica e a 
inserção da 
tecnologia 

Nogaro, 
Arnaldo 

T10 Revista ibero-
americana de 
estudos em 
educação 

A2 Institutos federais 
de educação: um 
novo paradigma em 
educação 
profissional e 
tecnológica? 

2016 UNESP Zatti, Vicente  

T11 Ensaio: pesquisa 
em educação em 
ciências (online) 

A2 Currículo temático 
fundamentado em 
freire-cts: 
engajamento de 
professores de 
física em formação 
inicial.  

2015 UFMG Roso, 
Caetano; 
Santos, 
Rosemar; 
Rosa, Suiane; 
Auler, Décio 

T12 Educação (santa 
maria. Online) 

A1 Meios digitais em 
práticas 
pedagógicas na 
educação: uma 
análise 
hermenêutico-
fenomenológica 

2016 UFSM Azevedo, 
Adriana 

T13 Revista educação 
especial 

A2 O podcast como 
ferramenta de 
educação inclusiva 
para deficientes 
visuais e auditivos 

2011 UFSM Freire, 
Eugênio  

T14 Cadernos de 
pesquisa 

A2 A migração do 
software 
proprietário para o 
software livre como 
processo 
pedagógico 

2014 UFMA Alencar, 
Anderson; 
Gadotti, 
Moacir  

Fonte: Elaboração própria 

 

Após a leitura dos resumos destes artigos e, posteriormente, dos artigos por 

completo, podemos apresentar demais aspectos gerais que também podem contribuir 

para o entendimento do cenário em que vamos nos aprofundar, observando-se: nível 

de ensino (tabela 5), modalidades (tabela 6), abrangência (tabela 7) e abordagens que 

se apresentaram nesses artigos (quadro 4). 

Tabela 5: Artigos por nível de ensino 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Nível de ensino Frequência

Educação Básica - Ensino Fundamental 4

Educação Básica - Ensino Médio 1

Educação Profissional Técnica de nível médio 3

Ensino Superior 3

Outros 3
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Os dados apontam que, dentro desse grupo de artigos, há predominância da 

educação básica: se somarmos os artigos desse nível de ensino, há no total 8 

produções acadêmicas. Mas não podemos afirmar que somente com esse recorte 

podemos definir ou sustentar que os temas educação e tecnologia com 

fundamentação em Freire são predominantemente nesse nível de ensino, tendo em 

vista que, se formos observar as obras de Freire, temos que levar em consideração 

que ele desenvolveu seus estudos filosóficos sobre a educação sem segmentar por 

nível de ensino, exceto quando abordava questões relativas à alfabetização de 

adultos. Na maioria das vezes, suas reflexões são feitas pensando na educação 

popular, cidadania, em formar o sujeito para a emancipação e a transformação da vida 

da população desfavorecida.  

 

Tabela 6: Artigos por modalidade de ensino 

  

Fonte: Elaboração própria 

 

Observa-se, na tabela 6, que os estudos realizados na modalidade presencial 

predominam. Vale ressaltar que embora não explicitem “presencial”, as leituras dos 

trabalhos apontam que os estudos foram feitos nessa modalidade. Já a categoria 

“outros” reuniu artigos nos quais não consegui identificar a modalidade ou tratavam-

se de pesquisas bibliográficas. Importante frisar que não achamos artigos na 

modalidade a “distância” pois nos critérios de buscas utilizamos as palavra-chave 

“tecnologia” e não “ensino a distância”, dessa forma, esse pode ter sido um fator por 

não termos encontrados estudos realizados com essa modalidade. 

Além disso, podemos tentar compreender a predominância de trabalhos 

desenvolvidos na modalidade presencial, tendo em vista que, até as datas das 

publicações dos artigos, não havia nenhuma legislação que previsse a inclusão da 

modalidade a distância na Educação Básica. Porém, esse cenário poderá ser 

modicado daqui para frente, já que em 17 de dezembro de 2018 foi homologada a 

resolução nº 4, que oficializa a execução da nova Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) para o Ensino Médio. Nesse documento, estão previstas diversas 

modificações nas questões curriculares para o nível de ensino médio, algumas delas 

Modalidade do ensino (presencial,  

distância, semi-presencial
Frequência

Presencial 8

Semi-presencial 1

Outros 5
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inclusive preveem de forma opcional que as instituições de ensino ofertem até 20% 

do currículo na modalidade a distância para cursos diurnos e até 30% para cursos 

noturnos. Outrossim, a resolução é bastante enfática quanto ao uso das tecnologias, 

isso fica evidente em alguns trechos, dentre os quais, destacamos o item V do artigo 

4º “Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 

escolas) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 

conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal 

e coletiva” (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO – seção 1, Nº 242, terça-feira, 18 de 

dezembro de 2018, p. 120) 

Não obstante e não menos importante, devemos reforçar que, apesar das 

evidências relativas à educação básica, também examinamos artigos desenvolvidos 

no âmbito dos cursos superiores e por mais que já haja legislações que regulamentem 

o ensino a distância e o uso das tecnologias nos contextos universitários, os estudos 

encontrados também são baseados no ensino presencial. Sendo assim, presumimos 

que a cultura do ensino presencial ainda é forte e presente tanto na sociedade 

acadêmica quanto nos grupos de pesquisas no período do recorte. 

 

Tabela 7: Artigos por dimensão de abrangência 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os estudos com abrangência nacional foram realizados sob abordagem 

qualitativa. Das 4 pesquisas com abrangência nacional: 1 foi desenvolvido a partir da 

entrevista focalizada, 1 utilizou o estudo de caso, e 2 trabalhos são pesquisas 

bibliográficas, o que costuma ser comum considerando a abrangência. 

Na categoria “municipal”, foram reunidos trabalhos que se referem a 

investigações mais localizadas, como pesquisas em escolas e universidades. Nesse 

grupo, estão reunidos artigos que apresentam as seguintes metodologias utilizadas 

na pesquisa: estudo de casos (2), entrevista semiestruturada (1), pesquisa-ação (1), 

análise textual discursiva (1) e não está explícita no artigo a metodologia (2). 

Abrangência Frequência

Municipal 7

Estadual 1

Nacional 4

Não está explícito 2
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Acreditamos que o maior número nesta categoria “municipal” se deve à facilidade em 

se realizar pesquisas de cunho local, pois, na maioria das vezes, esses estudos têm 

uma amplitude reduzida já que envolvem poucos participantes em suas análises.  

O predomínio de trabalhos com abrangência mais localizada também foi 

identificado por Rosado, Ferreira e Carvalho (2017) em análise de literatura 

acadêmica online em língua portuguesa na área da Educação e Tecnologia. Os 

autores também estudaram artigos publicados em revistas qualificadas no estrato “A” 

do Qualis CAPES Educação 2013. Apesar de nosso trabalho considerar a avaliação 

do quadriênio 2016 pela CAPES, nossa pesquisa tomou a dos autores como 

parâmetro para algumas ações e análises, como será apresentado a partir daqui. Eles 

se debruçaram sobre o resumo de 198 artigos selecionados com os mesmos critérios 

que os nossos, mas filtrados apenas com a palavra “tecnologia”, apresentando um 

panorama das pesquisas na área de educação no país dentro do estrato A. Nosso 

recorte foi menor: neste universo, no quadriênio seguinte, enfatizamos artigos que 

tratam de educação e tecnologia apenas com referencial freiriano. 

Voltando à questão da abrangência, Rosado, Ferreira e Carvalho (2017, p. 224) 

constataram “maioria absoluta de estudos pontuais, ou seja, estudos com 

participantes selecionados na própria cidade, bairro ou instituição do(s) 

pesquisador(es). São estudos de pouca abrangência geográfica e com baixo número 

de participantes” – o que também se constitui como preponderante em nossa 

pesquisa. 

A análise realizada por Rosado, Ferreira e Carvalho (2017) também apontou 

oito tipologias de abordagens de pesquisa: propositivo-critica, assimiladora, 

recicladora, formativa, sondadora, teórico-reflexiva, modeladora e crítica. A tabela 8 

reproduz o quadro apresentado pelos autores, com um breve resumo dessas 

abordagens traçadas por eles após a análise da amostra. Em nosso estudo, 

orientamo-nos por esta tipologia geral de pesquisas em educação e tecnologia. 

Na tabela a seguir, “o primeiro grupo representa os modos pelos quais 

pesquisadores lidam com a entrada de tecnologias e artefatos nos ambientes 

educacionais e sondam as reações de seus agentes”. Rosado, Ferreira e Carvalho 

2017, p. 226) explicam também que “o segundo grupo sugere os padrões que 

caracterizam estudos e reflexões gerais sobre a tecnologia na contemporaneidade. 

Na sequência, são apresentadas as categorias com exemplos ilustrativos”. 
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Tabela 8: Descrição de cada tipo de abordagem 

 
Fonte: ROSADO, FERREIRA e CARVALHO (2017, p. 226 e 227) 

 

Como informado anteriormente, as categorias de abordagens de pesquisa 

traçadas por Rosado, Ferreira e Carvalho orientaram o estudo dos 14 artigos de nossa 

amostra, uma espécie de “refinamento” do panorama no recorte adotado de 

investigações em educação e tecnologia, com foco no referencial freiriano. No quadro 

4, apontamos uma síntese do estudo das abordagens dos artigos. 

 

Quadro 4 – Abordagens de pesquisas encontradas nos 14 artigos 

Título da Revista Título Abordagem 

Ciência e educação 
(unesp) 

A participação na construção do currículo: 
práticas educativas vinculadas ao movimento cts. 

Crítica 

Revista Lusófona de 
educação 

Teoria crítica de Paulo Freire, formação docente e 
o ensino de ciências nos anos iniciais de 
escolaridade  

Crítica 

ETD. Educação 
temática digital 

A invasão das tecnologias de informação e 
comunicação nas escolas e o diálogo necessário 

Teórico-reflexiva 

ETD. Educação 
temática digital 

O desenvolvimento profissional da docência na 
formação de professores face a utilização das 
tecnologias 

Modeladora 

Educação e pesquisa Viagens em Tróia com Freire: a tecnologia como 
um agente de emancipação 

Formativa 
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Interface – 
comunicação, saúde, 

educação 

Oficinas de atividades com jovens da escola 
pública: tecnologias sociais entre educação e 
terapia ocupacional. 

Propositivo-criativo 

Revista e-curriculum 
(puc-sp) 

Formação continuada de professores em 
tecnologia: a “ousadia” na dialogicidade entre a 
universidade e a escola 

Formativa 

Revista ibero-
americana de estudos 

em educação 

O futuro da escola e as tecnologias: alguns 
aspectos à luz do diálogo entre Paulo Freire e 
Seymour Papert 

Formativa 

Revista ibero-
americana de estudos 

em educação 

Desafios docentes no ensino superior: entre a 
intencionalidade pedagógica e a inserção da 
tecnologia 

Formativa 

Revista ibero-
americana de estudos 

em educação 

Institutos federais de educação: um novo 
paradigma em educação profissional e 
tecnológica? 

Crítica 

Ensaio: pesquisa em 
educação em ciências 

(online) 

Currículo temático fundamentado em freire-cts: 
engajamento de professores de física em 
formação inicial.  

Formativa 

Educação (Santa 
Maria. Online) 

Meios digitais em práticas pedagógicas na 
educação: uma análise hermenêutico-
fenomenológica 

Recicladora 

Revista educação 
especial 

O podcast como ferramenta de educação 
inclusiva para deficientes visuais e auditivos 

Propositiva-criativa 

Cadernos de pesquisa A migração do software proprietário para o 
software livre como processo pedagógico 

Propositiva-criativa 

Fonte: Elaboração própria 
 

Em termos quantitativos, a categorização das abordagens de pesquisa dos 

artigos de educação e tecnologia com referencial freiriano é exposta na Tabela 9: 

 

Tabela 9: Artigos por abordagens de pesquisa 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Como pode ser observado, em nossos achados, há 5 artigos que compõem o 

grupo da abordagem formativa, os quais sugerem que as questões relacionadas ao 

desenvolvimento de questões/aptidões sobre o uso das tecnologias tanto nos 

docentes, quanto nas instituições de ensino, ainda é um tema bem recorrente e 

representa uma lacuna existente nos ambientes acadêmicos independentemente do 

nível de ensino, pois como podemos verificar no quadro 4, essa abordagem foi 

pesquisada em diferentes contextos desde o ensino superior até a Educação Básica. 

Além disso, trabalhos como estes podem retratar a realidade vivida na área de 

Abordagem de pesquisa Frequência

Formativa 5

Critica 3

Propositiva-criativa 3

Modeladora 1

Recicladora 1

Teórico-reflexiva 1
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educação e tecnologia, reforçando que essa área ainda está em desenvolvimento e 

que precisa ser debatida e aprofundada. 

Os 5 artigos analisados que fazem parte do grupo das abordagens formativas 

destacam em suas pesquisas aspectos-chave que os caracterizam como estudos 

formativos. De acordo com Rosado, Ferreira e Carvalho (2017), todos os artigos que 

apresentam questões relativas ao letramento, alfabetização tecnológica, à 

implementação de alguma nova tecnologia e/ou algum conceito tecnológico 

desconhecido pelo público-alvo, seja ele educando, educador ou acadêmico dos 

cursos de licenciaturas, são pesquisas cuja abordagem é denominada formativa. 

Podemos dividir os trabalhos das abordagens formativas a partir dos públicos-alvo: o 

trabalho de Blikstein (2016) destaca o desenvolvimento da emancipação dos 

estudantes e, para isso, ele se baseia na implementação de quatro elementos que 

julga serem essenciais para promover a emancipação. O segundo elemento 

corresponde às questões tecnológicas; de acordo com o autor, esse componente 

desenvolve a emancipação “a partir da cultura e da experiência tecnológica da 

comunidade como base para a introdução de novas tecnologias” (BLIKSTEIN, 2016, 

p. 837).  Já os trabalhos de abordagem formativa com o público voltado para as 

licenciaturas, todos abordam questões relativas à inclusão do letramento tecnológico 

nos cursos de formação de professores. Os trabalhos desenvolvidos por Cerutti e 

Nogaro (2017), Roso et al. (2015) e Castro e Lanzi (2017) trazem a tônica relativa à 

formação inicial dos educadores nos cursos de licenciatura. Abordam os conceitos 

relativos à cibercultura, às questões curriculares e à disciplina de didática.  Nos três 

artigos, os autores argumentam que os professores não estão preparados para lidar 

com as tecnologias digitais e que precisam dessa formação pois os educandos dos 

tempos atuais estão inseridos em uma cultura tecnológica, e o uso desses artefatos 

pode contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem desses educandos. Eles 

reforçam que essa iniciativa de formar os professores para a cibercultura cabe às 

universidades, devendo fazer parte dos cursos de formação de professores. Por fim, 

o trabalho de Brito, Knoll e Simonian (2017) relata a questão da formação docente, 

porém, de professores que já estão atuando no mercado de trabalho, no caso, em 

escolas. Esse estudo apresenta o desenvolvimento dos docentes em um curso 

semipresencial cujo tema era “Tecnologias e Educação na Cibercultura”. 

As abordagens críticas e propositiva-criativa são representadas por 6 artigos 

da amostra, sendo que: 3 da abordagem crítica e 3 da abordagem propositiva-criativa. 
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Os trabalhos com abordagens críticas levantaram reflexões referentes a formação 

docente, currículos e padrões educacionais “tradicionais” e/ou vigentes que devem 

ser revisitados para atender às demandas da sociedade.  

Em dois dos artigos, a educação profissional de nível técnico foi estudada, 

porém com vieses diferentes. No estudo de Roso, Castro e Auler (2016), os 

pesquisadores defendem que os currículos dos cursos técnicos sejam desenvolvidos 

à luz do movimento de Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS) e nos pensamentos 

Freirianos. Para esse grupo, é importante que os currículos sejam desenvolvidos a 

partir de “temas geradores” ou, como tratam no artigo, “currículos temáticos”, além 

disso, nesses currículos devem ser previstos temas que formem para a cidadania com 

um viés em politicidade.  

O trabalho de Zatti (2016) apresenta um retrato dos Institutos Federais. Nesse 

artigo o pesquisador faz uma reflexão acerca da educação tecnicista em contraponto 

a uma educação emancipadora e crítica. Em seus estudos, ele defende que a 

educação profissional de nível técnico deva abordar questões humanísticas e que as 

habilidades e atitudes desenvolvidas nesses espaços transbordem as questões 

relativas à formação para o trabalho.  

Já o artigo desenvolvido por Souza e Chapani (2016) trata do tema formação 

docente. Esse estudo também inclui questões relacionadas à “emancipação” e ao 

CTS, porém o tema aprofundado nessa pesquisa circunda em aspectos relacionados 

ao desenvolvimento dos professores de ciência e suas práticas na sala de aula. 

Os três artigos são considerados críticos, pois, em sua elaboração, eles 

apresentam alguns aspectos que os enquadram nessa classificação. De acordo com 

Apple e Au (2012, p. 246), o pesquisador crítico deve: “testemunhar a negatividade 

[...], apontar as contradições e os possíveis espaços de ações [...], redefinição do que 

pode ser considerado como pesquisa [...], manter viva a tradição de trabalho radical 

[...] e agir em conjunto com movimentos sociais progressistas que seus trabalhos 

apoiam [...]”. 

A partir desse olhar, nos três trabalhos classificados como críticos, os autores 

apresentaram denúncias à educação “tradicional” ou “bancária” e apoiaram-se em 

movimentos progressistas como o CTS. Além disso, as pesquisas tiveram o objetivo 

de elucidar e preservar a educação “problematizadora”. Para tal, fundamentaram-se 

em Freire a fim de desenvolverem os temas relativos à educação “progressista”.  



79 
 

O grupo da abordagem propositiva-criativa também engloba 3 artigos. Todos 

tratam da inclusão de algum artefato tecnológico no dia a dia do indivíduo com o 

objetivo de aperfeiçoar ou facilitar alguma atividade. 

No estudo desenvolvido por Alencar e Gadotti (2017), os pesquisadores tratam 

da “migração do software livre para o proprietário”, mencionando o estudo de caso 

desenvolvido em uma organização não governamental (ONG) que optou por utilizar 

software livre em sua rotina. Já o artigo de Lopes et al (2011) apresenta uma pesquisa 

de extensão a partir de um estudo realizado com jovens em vulnerabilidade social, 

cujo grupo de pesquisadores incluiu no dia a dia desses indivíduos a tecnologia digital 

como meio de se aproximar desses jovens. Por fim, o estudo de Freire (2011) reforça 

que o podcast pode ser uma ferramenta de inclusão para pessoas cegas em contextos 

de educação formal ou informal. 

Os 3 artigos restantes se enquadram nas abordagens modeladora, recicladora 

e teórico-reflexiva. O artigo de Piconez e Filatro (2009) apresenta o desenvolvimento 

de um modelo de acompanhamento pedagógico macro a partir dos modelos das 

tecnologias educacionais sustentadas nas “contribuições das abordagens de Design 

Instrucional e do Learning Design” (PICONEZ; FILATRO, 2009, p. 394). 

Em relação à abordagem recicladora, destacamos o trabalho desenvolvido por 

Azevedo (2016), que apresenta a investigação realizada sobre as práticas de 11 

docentes que utilizam em suas rotinas acadêmicas a tecnologia digital. Porém, nesse 

estudo, há uma reflexão acerca do uso das tecnologias pela tecnologia. Partindo 

desse ponto, o autor defende que, apesar do uso da tecnologia nos contextos 

escolares ser uma inovação, o profissional docente deve se engajar para 

compreender o cenário em que seus alunos e/ou os conteúdos estão inseridos, para 

assim, utilizar a tecnologia de forma fundamentada e contextualizada com o objetivo 

de desenvolver debates e ações reflexivas, humanísticas e emancipadoras. 

Para concluir o tópico de abordagens, o trabalho de Siqueira e Foutora (2016) 

apresenta um estudo teórico-reflexivo sobre a questão sociocultural em contraponto à 

inserção dos egressos das licenciaturas no mercado de trabalho. Além disso, a autora 

aborda conceitos da “estruturação da sociedade em rede” (SIQUEIRA; FOUTORA, 

2016, p. 127) e como o uso das TICs estão influenciando o processo do trabalho 

docente. 

Neste capítulo, foram apesentados todos os passos para se chegar ao 

resultado da final da amostra, em que expomos os aspectos gerais dos dados com o 



80 
 

objetivo de compreender o cenário desses estudos, para então, a partir dessas 

compreensões e leituras, avançarmos para as análises de conteúdo. 

Importante ressaltar que os aspectos gerais dos artigos apresentados são 

similares aos achados na pesquisa desenvolvida por Rosado, Ferreira e Carvalho 

(2017), principalmente no que se refere aos artigos que são desenvolvidos com 

abordagem de cunho crítico e teórico-reflexivo. Vale lembrar que essa constatação foi 

apresentada no capítulo de tecnologia dessa dissertação, quando retratamos os 

resultados das abordagens apresentadas pelos autores Rosado, Ferreira e Carvalho 

(2017) com o intuito de justificar esse estudo. Nesse caso, os pesquisadores não 

identificaram uma quantidade significativa de artigos desenvolvidos sob a ótica dos 

trabalhos ditos como críticos. Essa tese está sendo confirmada no decorrer dessa 

dissertação a partir do momento que, em um universo de 14 artigos que selecionamos 

para investigação, somente 3 são críticos e 1 teórico-reflexivo. Ademais, os 

pesquisadores desses trabalhos se fundamentam em Freire para falar de tecnologia 

embora não busquem seguir as premissas do filósofo de sempre trazer à luz trabalhos 

que sejam de origem problematizadora. 

No próximo capítulo, aprofundaremos a discussão dos 14 artigos de educação 

e tecnologia que utilizam o referencial freiriano. 
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CAPÍTULO 4: PEDAGOGIA FREIRIANA NAS DISCUSSÕES DE EDUCAÇÃO E 
TECNOLOGIA 

Esse capítulo foi desenvolvido a partir das análises dos 14 artigos acadêmicos 

de educação e tecnologia que recorreram à perspectiva de Paulo Freire como 

referencial teórico. Uma das motivações desse estudo foi tentar compreender quais 

as categorias de Freire foram associadas ao tema de educação e tecnologia.  

Com as análises apresentadas a seguir, acreditamos que o objetivo geral e as 

questões de estudo dessa pesquisa poderão ser encontrados, além de refletidas, a 

partir da obra de Freire e dos estudos desenvolvidos tanto pelos pesquisadores dos 

artigos estudados, quanto a partir de outros que tratam de tecnologia na área de 

educação. 

A sistematização da análise de conteúdo será apresentada nos subcapítulos a 

seguir nos quais serão retratados, a partir de dados e/ou reflexões aos aspectos gerais 

dos artigos, as categorias em Freire mais frequentes nos artigos estudados, os 

motivos que levaram os autores dos artigos a recorrerem à obra Freiriana para discutir 

educação e tecnologia, e se os autores apresentaram em seus estudos coerência com 

a obra freiriana e a perspectiva crítica fundamentada em Apple e Au (2012). 

Ao final desse capítulo, apresentaremos a conclusão sobre as análises 

realizadas a fim de responder ao objetivo geral dessa pesquisa, que é o de analisar 

como a pedagogia desenvolvida por Paulo Freire vem sendo incorporada em artigos 

sobre educação e tecnologia, examinando, sobretudo, sua aderência a trabalhos 

críticos. 

 

4.1 Apresentação geral dos artigos 

Conforme mencionado anteriormente, todos os artigos deste estudo têm como 

temática central a discussão das relações entre tecnologia e educação. Para 

aprofundar pesquisas e desenvolver discussões, os autores que compuseram a 

amostra se fundamentaram na obra de Paulo Freire a fim de abordar as temáticas 

relacionadas ao desenvolvimento do ensino-aprendizagem e/ou questões referentes 

ao campo filosófico da educação. Já para tratar de tecnologia, os pesquisadores se 

basearam em diversos autores como Papert, Pierry Levy, entre outros. Alguns autores 

que escrevem sobre tecnologia e que foram identificados como referenciais nos 

artigos estudados serão apresentados no subcapítulo 4.3. 
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Conforme apresentado no capítulo 3, as pesquisas que compuseram a amostra 

de 14 artigos foram desenvolvidas sob uma abordagem qualitativa e seus métodos 

investigativos não seguiram o mesmo procedimento, tendo em vista a natureza de 

cada tipo de trabalho, objetivo, problema, área temática e o local de investigação 

definidos por cada pesquisador.  

Os trabalhos giraram em torno de algumas temáticas como: ressignificação 

curricular, formação docente, desenvolvimento de aparatos tecnológicos com objetos 

educativos, letramento digital, softwares livres e tecnologia como terapia ocupacional. 

A maioria dos artigos tinha como espaço de pesquisas escolas e universidades, 

poucos já se delinearam em locais de educação não formal. 

A fim de dar a conhecer ao leitor uma visão geral dos artigos da amostra, 

apresentamos um breve resumo dos trabalhos.  

Alguns trataram do tema de ressignificação curricular dos cursos técnicos, já 

outros grupos de pesquisadores refletiram sobre a formação do profissional docente 

em frente à inserção das tecnologias nos contextos escolares. Além desses, também 

foram encontradas pesquisas que buscaram caracterizar a implantação de artefatos 

tecnológicos ou de tecnologia social nos espaços educativos formais públicos. Por fim, 

exporemos os estudos que foram desenvolvidos em um ambiente educativo não 

formal, mas que também retratam em sua pesquisa a temática de educação e 

tecnologia, como o caso de uma ONG. 

  Nas pesquisas (T11 e T1) de Roso et. al (2015), Roso e Auler (2016) e Zatti 

(2016), os autores trouxeram a tônica relativa à ressignificação dos currículos nos 

cursos técnicos a partir dos fundamentos freirianos e de outra áreas. 

A pesquisa (T1) de Roso e Auler (2016, p. 373) teve como base norteadora o 

movimento de CTS, porém, de acordo com os dados apresentados pelos autores, o 

movimento de Ciência Tecnologia e Sociedade que os currículos das escolas técnicas 

brasileiras estão fundamentados “[...] pautam-se pelos pressupostos CTS do 

hemisfério norte” deixando de lado as questões e “[...] interesses [...] da América 

Latina”, local onde as escolas técnicas do Brasil estão geograficamente localizadas. 

Apesar disso, mesmo sendo do hemisfério norte, o conceito de CTS tem um viés 

crítico e reflexivo e, para ele ser realmente efetivo, as instituições de ensino devem 

construí-los de forma coerente com o local onde os espaços educativos estão 

inseridos, tendo em vista que esse é um conceito básico da perspectiva. Vale ressaltar 

que, como o próprio autor argumenta o conceito de CTS, pode presenciar algumas 
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“polissemias”, mas isso não será levantado em sua pesquisa, pois o objetivo principal 

está baseado na “construção curricular” a partir de uma perspectiva crítica. A questão 

da pesquisa (T1) de Roso e Auler (2016 p. 374) gira em torno de: “[...] como tem sido 

a definição e estruturação de currículos em práticas educativas realizadas no campo 

CTS?”.  

As discussões dentro desse questionamento se fundamentam em Freire para 

discutir as concepções curriculares, além de aproximá-lo do movimento de CTS, 

destacando “[...] três [...] dimensões em que considera a aproximação pertinente: a 

busca de currículos temáticos, a interdisciplinaridade e a construção de uma cultura 

de participação em processos decisórios” (ROSO; AULER, 2016, p. 373). Para o 

aprofundamento dessa pesquisa, os autores apresentam como objetivos: 

 

(i) identificar quais sujeitos têm participado na definição de currículos de 
orientação CTS (ii); analisar encaminhamentos dados, relativamente ao 
campo curricular, em práticas educativas CTS; (iii) sinalizar horizontes para a 
Educação em Ciências na perspectiva de configurações curriculares 
pautadas pela constituição de uma cultura de participação (ROSO; AULER, 
2016, p. 374). 
 

Como resultado da pesquisa (T1), Roso e Auler (2016) perceberam que há um 

“esvaziamento dos pressupostos freirianos” nas instituições investigadas que ofertam 

cursos tecnológicos. Elas podem até buscar temas que façam sinergia com a 

realidade da sociedade em que estão inseridas, porém falta por parte dos docentes 

problematizar esses temas com os educandos. De acordo com os autores, a falta de 

reflexão crítica sobre os temas apresentados é uma constante, além disso, eles 

reforçam o “[...] papel potencializador do referencial freiriano para que professores e 

comunidade escolar tenham uma participação ampliada na constituição curricular” 

(ROSO; AULER, 2016, p. 385). 

Um ano antes do estudo (T11) sobre currículo nos cursos profissionalizantes 

com abordagens no conceito de CTS, Roso e Auler (2015), em conjunto com mais 

dois pesquisadores Santos e Rosa (2015), já iniciavam a pesquisa nesse campo e 

associavam Freire e os conceitos pedagógicos da educação problematizadora aos 

conceitos do CTS para discutir “currículo temático” na disciplina de física e a “práxis” 

dos docentes a partir da ressignificação curricular.  

O problema desse estudo (T11) estava relacionado às questões dos índices de 

“evasão, repetência e ausência” (ROSO et. al, 2015, 374) dos alunos matriculados 
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nos cursos técnicos, principalmente no que diz respeito à disciplina de física. Os 

objetivos gerais e específicos dessa pesquisa foram: 

 

Como professores, em formação inicial, posicionam-se frente à possibilidade 
de realizar encaminhamentos curriculares pautados pela abordagem 
temática, durante seu estágio curricular e/ou no decorrer da sua atuação 
profissional? 
[...] (i) identificar e analisar as manifestações de professores, em formação 
inicial, quanto ao desenvolvimento de conhecimentos vinculados à temática 
Sol, Luz e Vida, (ii) identificar e analisar contribuições e lacunas para a 
formação desses profissionais e (iii) sinalizar encaminhamentos para a 
educação em ciências, no sentido de contemplar abordagens curriculares 
balizadas pela aproximação Freire-CTS (ROSO et. al, 2015, p. 375). 

 

Ao fim da pesquisa (T11), Roso et. al (2015) concluíram que o “currículo 

temático” nas escolas não é adotado de forma efetiva, mas somente em ações 

pontuais, sugerindo que isso ocorra devido às próprias questões organizacionais das 

escolas. Outrossim: 

 

Como resultados, identificamos três categorias articuladas ao currículo: (i) da 
fragmentação disciplinar à interdisciplinaridade, (ii) temas da realidade dos 
estudantes como ponto de partida e (iii) abordagem temática como 
reconfiguração curricular ou nova metodologia? (ROSO et. al, 2015, p. 372) 

 

Mesmo compreendendo que os “currículos temáticos” não foram aplicados de 

forma profunda no cotidiano escolar os pesquisadores mantiveram um discurso 

esperançoso e isso fica evidente quando afirmam que “mesmo com intervenções 

pontuais, a concepção e a execução de currículos temáticos têm revelado 

sinalizações promissoras, sendo um maior engajamento por parte dos estudantes nas 

atividades realizadas uma dimensão recorrente.” (ROSO et. al, 2015, p.386). 

Dialogando com (T1 e T11) Roso e Auler (2016) e Roso et. al (2015), Zatti 

(2016) também aborda em sua pesquisa (T10) a ressignificação curricular nos cursos 

técnicos profissionalizantes, em que Freire é abordado com o objetivo de discutir como 

o currículo dos cursos técnicos dos Institutos Federais de Educação pode promover a 

emancipação pelos estudantes. Também, o autor se embasou na concepção de 

educação problematizadora de Freire para aprofundar suas discussões sobre 

currículo, educação humanista e, consequentemente, questões relacionadas à 

transformação do educando por meio de sua emancipação. 
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 Uma das propostas apresentadas para que ocorram a ressignificação 

curricular e a emancipação dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem de cursos técnicos é que o currículo passe de “tecnicista” para uma 

abordagem humanista. Sendo assim, a questão central dessa pesquisa “visa 

problematizar as possibilidades emancipatórias do modelo de educação profissional 

e tecnológica em implantação nos Institutos Federais de Educação” (ZATTI, 2016, p. 

1462).  

Para essa investigação os pesquisadores do artigo (T10) tinham como objetivo 

“discutir se a proposta educacional dos Institutos Federais de Educação representa 

ou não um novo paradigma na educação profissional e tecnológica brasileira” (ZATTI, 

2016, p. 1463). Como resultado, o pesquisador constatou que os Institutos Federais 

de Educação estão conseguindo romper com o paradigma da educação tecnicista e 

implantar um currículo humanista e que promova a emancipação. Essa descoberta 

fica evidente quando Zatti (2016, p. 1478 e 1479) afirma que os modelos educativos 

adotados pelos institutos buscam “[...] promover a verticalização que possibilita a 

apreensão dos princípios científicos e a articulação do ensino com o desenvolvimento 

local e regional, ao promover a capacitação profissional de modo integrado com a 

educação cultural, política, ética e estética.” 

Já as pesquisas (T3, T2, T4, T7 e T8)  desenvolvidas por Siqueira e Fontoura 

(2016), Souza e Chapani (2013), Piconez e Filatro (2009), Brito, Knoll e Simonian 

(2017) e Castro e Lanzi (2017) pertencem ao grupo de pesquisas que trouxeram as 

questões relacionadas à formação inicial e continuada de docentes já formados ou em 

processo de formação nos cursos de Licenciaturas no geral. Nos trabalhos, os 

pesquisadores buscaram compreender e/ou discutir como a tecnologia digital está 

sendo abordada ou inserida nesses espaços de formação, usando a fundamentação 

de Freire para discutir diversos aspectos da educação que serão apresentados a 

seguir. 

O estudo (T3) de Siqueira e Fontoura (2016) foi desenvolvido com os egressos 

do curso de licenciatura de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro (UERJ). O problema levantado nesse artigo gira em torno de como as TICs 

afetam o itinerário formativo e as práticas pedagógicas dos egressos da licenciatura 

de biologia e como as instituições com fins educacionais estão se adaptando à cultura 

da tecnologia que advém dos ambientes educacionais não formais. Para os autores, 

as questões culturais exercem influência em como as TICs serão trabalhadas, tanto 
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na formação dos docentes quanto em como esse profissional recém-formado 

conduzirá suas práticas pedagógicas em sala de aula para que elas atendam às 

demandas da sociedade. Desse modo, “a intenção deste artigo é ressaltar a 

importância do contexto sociocultural para a compressão de fenômenos observados 

nos ambientes escolares, viabilizando diálogos que conjecturem possíveis 

ingerências em tais meios” (SIQUEIRA; FONTOURA, 2016, p. 123).   

Para essa discussão e reflexão, os autores se fundamentaram em Freire com 

o intuito de pesar sobre as questões que envolvem autonomia e leitura de mundo dos 

indivíduos que fazem parte desse círculo em torno da educação, tecnologia e cultura. 

Segundo os autores, 

[...] quando consideramos a tecnologização e a virtualidade como elementos 
a serem aliados aos paradigmas educacionais e analisamos esses aspectos 
como precedentes culturais dos alunos, estamos reconhecendo a relevância 
de tais temas na particularização da leitura de mundo, o que convoca os 
educadores à atenção (SIQUEIRA; FONTOURA, 2016, p. 126).   
 

Como resultado, os autores apresentam uma reflexão sobre a centralidade das 

TICs nos processos ligados às práticas pedagógicas ao afirmarem que a centralidade 

deve estar direcionada aos “sujeitos” e que a inclusão das tecnologias pode ser 

desenvolvida em comunhão com os discentes. Além disso, eles reforçam que os 

cursos de formação de professores não podem deixar de lado as questões referentes 

à formação tecnológica desse profissional, frisando que a apropriação das TICs por 

parte dos novos educares será um “diferencial”. 

Já o estudo (T2) de Souza e Chapani (2013) investiga a formação inicial dos 

futuros professores de ciências. Eles se fundamentaram em Freire para discutir 

aspectos na formação docente que englobam a práxis, criticidade e dialogicidade. Em 

suas reflexões, eles fazem associações da pedagogia crítica “educação 

problematizadora” de Paulo Freire com “[...] o movimento de ciência tecnologia e 

sociedade (CTS)” e como os dois juntos podem contribuir com o desenvolvimento da 

disciplina de ciências nas “séries iniciais” (SOUZA; CHAPANI, 2013, p. 126).  

O problema levantado por Souza e Chapani (2013) gira em torno da concepção 

bancária adotada para o ensino de ciências, além dar enfoque ao fato de os 

professores ingressarem nas escolas para lecionar sem o preparo adequado, sem 
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vivência e não levarem em consideração os conhecimentos prévios dos educandos. 

A partir disso, os pesquisadores buscaram como objetivo: 

 

[...] discutir as contribuições da teoria crítica de Paulo Freire para a formação 
de professores para ministrar aulas de Ciências Naturais nos primeiros anos 
da escola básica, bem como, apresentar alguns elementos dessa teoria que 
convirjam para uma mudança do ensino de Ciências em sala de aula. 
(SOUZA; CHAPANI, 2013, p. 122). 

 

Ao final, os pesquisadores sugerem que as escolas e as instituições que 

formam educadores em ciências priorizem uma formação docente pautada nos 

conceitos de uma educação problematizadora e que formem professores que 

desenvolvam a consciência crítica, pois isso poderá resvalar sobre sua práxis nos 

espaços educativos. Além disso, eles reforçam a importância de os cursos de 

formação docente romperem com os preceitos de uma educação acrítica, rasa, 

opressora como é a educação bancária. 

No trabalho (T4) de Piconez e Filatro (2009), também é mencionado formação 

docente mas, nesse caso, as pesquisadoras fizeram um “relato de experiência”  do 

Sistema Transversal de Ensino-Aprendizagem (STEA), que foi desenvolvida pelo 

Núcleo de Educação de Jovens e Adultos e é de formação permanente de professores 

(NEA) da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP).  

Nesse artigo (T4), as pesquisadoras apresentam “as contribuições das 

abordagens de Design Instrucional e do Learning Design para a organização do 

trabalho pedagógico no STEA [...]” (PICONEZ; FILATRO, 2009, p.394). A questão 

levantada pelas estudiosas retrata a dificuldade de elaborar uma estratégia 

pedagógica que fosse capaz de atender às necessidades educativas especiais de 

duas comunidades com características distintas de aprendizagem: a dos jovens e 

adultos em curso de ensino médio e a formação em ação de estagiários das 

licenciaturas. 

Para o NEA desenvolver um sistema de ensino que conseguisse englobar as 

necessidades de aprendizagem desses dois grupos distintos e que aplicasse as 

abordagens do “Design Instrucional e do Learning Design”, foi necessário se 

fundamentar em diversos teóricos da educação. Um deles foi Paulo Freire. A 

Pedagogia freiriana foi inserida nesse “sistema transversal de Ensino-Aprendizagem” 
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com o objetivo de desenvolver no grupo de educando-educares as concepções de 

“autonomia” e “liberdade”. 

Como conclusão desse “relato de experiência”, os participantes que estão 

exercendo a profissão docente sinalizaram que o modelo adotado lhes apresentou um 

portfólio de experiências que fez com que eles refletissem sobre suas práticas 

pedagógicas, porém os alunos dos cursos de licenciaturas que estão cursando estágio 

“consideram que a formação universitária em educação é sólida na parte teórica, mas 

carece da dimensão prática” (PICONEZ; FILATRO, 2009, p. 424). De qualquer forma, 

os pesquisadores reforçam que ainda há muito trabalho que exige uma reflexão 

permanente sobre os processos formativos dos professores, além disso, eles 

sinalizam que há espaços para que a tecnologia educacional possa ser inerida nesse 

contexto como meio de contribuir e agregar valor nessa formação.  

O estudo (T7) desenvolvido por Brito, Knoll e Simonian (2017) também tem 

como tema central a formação continuada de professores. Nessa pesquisa, o objeto 

de estudo foram os relatórios de pesquisas respondidos pelos docentes da educação 

básica do município de Curitiba que participaram do curso de formação de 

“Tecnologias e Educação na Cibercultura”.  

A questão norteadora que impulsionou a elaboração da formação foi 

desenvolver com os professores “a compreensão do que significa o uso das 

tecnologias na escola” (BRITO; KNOLL; SIMONIAN, 2017, p. 227).  

O embasamento teórico utilizado na concepção do curso foi elaborado a partir 

de alguns conceitos da pedagogia crítica, especificamente, dos conceitos 

pedagógicos e filosóficos de Freire como as categorias: “ousadia”, “diálogo”, 

“curiosidade epistemológica” e “ser mais”.  

O curso foi ministrado por meio da modalidade de ensino híbrida, sendo um 

percentual da carga horária desenvolvido na modalidade presencial e o outro, 

desenvolvido a distância em um Ambiente Virtual de Aprendizagem. A questão de 

estudo era compreender quais foram os resultados obtidos com a formação dos 

docentes da educação básica e, para tal, os pesquisadores questionaram: 

 

Quais os resultados da formação continuada baseada na pesquisa e no 
diálogo por meio da parceria universidade e escola para professores (as) a 
partir de seus depoimentos? Dessa forma, o objetivo da pesquisa centrou-se 
em elencar os resultados a partir da “ousadia”, da dialogicidade entre a 
universidade e escola na perspectiva dos participantes por meio de seus 
depoimentos (BRITO; KNOLL; SIMONIAN, 2017, p. 225). 
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Ao final do estudo (T7), contatou-se que o tema que motivou a implantação do 

curso foi pequeno perto das descobertas epistemológicas desenvolvidas no campo 

intelectual dos envolvidos. Ademais, os conceitos teóricos trabalhados na formação 

continuada e as vivências práticas dos professores somadas a esses puderam 

desenvolver nesses educadores conhecimentos sólidos, reflexivos e ao mesmo tempo 

críticos. Importante reforçar que o grupo constatou a importância da união entre os 

órgãos que financiaram o projeto de formação continuada e sinalizaram que isso não 

deve ser “apenas um exemplo de “uma experiência” de história da formação 

continuada de professores de rede pública municipal, mas uma prática constante 

como política pública de formação de professores” (BRITO; KNOLL; SIMONIAN, 2017, 

p. 246). 

Para fechar o grupo que investigou as questões relativas à formação docente, 

apresentamos a pesquisa (T8) de Castro e Lanzi (2017). Nesse estudo, os 

pesquisadores expõem aos leitores uma atividade desenvolvida na Universidade do 

Estado de São Paulo, na disciplina de didática, com futuros pedagogos. O problema 

em questão gira em torno da formação inicial de professores e, consequentemente, 

nas práticas adotadas no ambiente de trabalho do professor. A atividade foi 

desenvolvida a partir do vídeo de “Seymour Papert e Paulo Freire: uma conversa 

sobre informática, ensino e aprendizagem” e suas teorias humanísticas sobre 

educação e reflexões “sobre o futuro da escola e o papel da tecnologia” (CASTRO; 

LANZI, 2017, p. 1496). A partir da exibição, os pesquisadores buscaram refletir com 

os educandos de pedagogia questões sobre: 

 

A importância de conceituar e de situar a educação e o ensino não apenas 
em função de seus fins, mas também enfatizando sua função política e sua 
especificidade e, atrelada a essa questão, a necessidade das apropriações 
teóricas que embasam as teorias pedagógicas e decorrentes didáticas. 
Assim, buscamos proporcionar aos alunos análises de diferentes 
conceituações de Didática em função da multidimensionalidade do processo 
de ensino e de aprendizagem frente à principais contribuições da tecnologia 
[...] (CASTRO e LANZI, 2017, p. 1498). 

 

Finalizada a atividade, os pesquisadores (T8) concluíram que a questão política 

que envolve a educação é muito significativa, e os professores devem trabalhar com 

a tecnologia como um meio, um recurso para ampliar em seus educandos questões 
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relacionadas à cultura e ao meio social onde estão inseridos. Além disso, reforçam 

que a tecnologia pode possibilitar o “desenvolvimento humano”, mas para isso ocorrer 

é necessário que a escola assuma o seu papel de protagonista no desenvolvimento 

da aprendizagem e que as questões relacionadas entre a teoria e práticas ocorram de 

forma mais efetiva e menos empírica. 

Para representar o grupo de pesquisas que abordam o tema de letramento 

digital, inserção das “novas tecnologias digitais” ou das “tecnologias sociais” nos 

espaços educativos formais e não formais com fundamentações a partir da filosofia 

freiriana, serão expostos brevemente os estudos (T5, T6, T12 e T14) de Blinkstein 

(2016), Lopes et. al (2011), Azevedo (2016) e Alencar e Gadotti (2014). 

Um estudo de caso foi desenvolvido por (T5) Blinkstein (2016, p. 842) com 

alunos da “escola municipal Campos Salles, próxima a Heliópolis, a maior favela de 

São Paulo”. Nesse trabalho, inferimos que o pesquisador constituiu como problema 

de sua pesquisa a existência de uma educação “tradicional” que não contribui com o 

processo emancipação pelos sujeitos inseridos nesse contexto educacional. O 

pesquisador afirma que se os locais de aprendizagem forem baseados em princípios 

freiranos/papertianos com a inclusão das tecnologias podem promover a 

emancipação, principalmente se pensarmos em ambientes como as escolas públicas 

brasileiras de nível básico24, cuja grande maioria é composta por alunos de classes 

sociais desfavorecidas e com pouco acesso aos recursos tecnológicos ou até mesmo 

informações de conteúdo geral. De acordo com Blinkstein (2016), os objetivos desse 

trabalho foram: 

 

[...] evidenciar que é possível usar a tecnologia em uma escola pública típica 
de forma freireana/construcionista, demonstrando especificamente o que 
poderia ser feito pelos alunos com uma grande variedade de mídias e 
tecnologias: computadores, robótica, fotografia digital e vídeo. (BLINKSTEIN, 
2016, p. 842) 
[...] demonstrar que a implementação dos princípios pedagógicos de Papert 
e Freire não deve ser interpretada como uma tarefa utópica e inexequível, 
mas como uma alternativa viável à pedagogia predominante. Mais do que 
isso, os componentes dessa alternativa podem ser identificados, 
documentados e estudados, e servir como subsídio para professores em suas 
salas de aula. (BLINKSTEIN, 2016, p. 851) 
 

 
24 O termo Nível Básico representa as escolas que constituem o grupo da Educação Básica (Educação Infantil, 
Educação Fundamental I e II e Ensino Médio). 



91 
 

Como resultado, o pesquisador (T5) faz uma referência ao mito do “Cavalo de 

Tróia” para ilustrar as conclusões a que chegou sobre o estudo de caso desenvolvido. 

Em sua narrativa, ele faz uma analogia e cita o “Cavalo de Tróia” como uma metáfora, 

apresentando a tecnologia como se fosse o cavalo deixando nas entrelinhas que ela, 

se bem empregada, pode representar o “triunfo” para os sujeitos envolvidos 

“educando-educador” por meio de práticas pedagógicas que incluam a tecnologia. 

Importante ressaltar que os conceitos freirianos foram usados para verificar como era 

a realidade do seu público e, a partir disso, desenvolver trabalhos que tivessem 

sinergia com a realidade local, a fim de provocar no educando a curiosidade 

epistemológica necessária para introduzir e aprofundar os temas propostos de forma 

problematizadora e não “tradicional”, como era feito anteriormente.  

Blinkstein constatou também que, para a união entre a tecnologia e a 

pedagogia ser efetiva, é necessário que o docente passe por uma transformação 

significativa no que diz respeito à sua formação. Nesse caso, ele dialoga com os 

demais artigos quando faz essa afirmação, pois, de acordo com as leituras realizadas, 

as pesquisas que tratam do tema de formação docente são enfáticas em dizer que 

para a tecnologia fazer sentido nas escolas é necessário que o docente também saiba 

como utilizá-la. Além disso e como dito anteriormente, a centralidade não está na 

tecnologia, mas no educando.  

Já no estudo (T12) de Azevedo (2016), a pesquisadora realizou uma pesquisa-

ação com 11 professores sobre como eles aplicam as tecnologias digitais de 

Informação e comunicação nos seus fazeres pedagógicos. A razão que motivou 

Azevedo está diretamente ligada a uma pesquisa desenvolvida nas “escolas jesuítas 

da Catalunha” em que os alunos entrevistados listaram uma série de “desejos” sobre 

como eles gostariam que fosse o espaço escolar e, a partir desse recorte, surgiu a 

motivação de pesquisar. 

Sendo assim, a partir de um grupo de professores, a pesquisadora (T12) 

desenvolveu um círculo de debates online onde o principal objetivo era responder ao 

seguinte questionamento: “que percepções sobre usos de meios digitais em práticas 

pedagógicas emergem quando os professore refletem sobre suas práticas e 

experiências vividas com o uso de tecnologia?” (AZEVEDO, 2016, p. 496). 

Para responder a esse questionamento, a estudiosa se fundamentou no 

conceito freiriano da análise “hermenêutica-fenomenológica”, que consiste em reativar 
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as experiências de vida e de leitura de mundo dos docentes envolvidos na pesquisa 

para gerar reflexões sobre as ações que nesse caso envolvem educação e tecnologia. 

Como resultado, os participantes ficaram otimistas no que diz respeito ao uso 

da tecnologia nos espaços educativos, pois compreenderam que, com esse recurso 

tecnológico, o desenvolvimento do aluno é mais efetivo tendo em vista que há mais 

engajamento dos educandos, além das trocas de experiências realizadas entre os 

participantes. Outro tema abordado na pesquisa é que, apesar das tecnologias 

propiciarem uma aproximação entre a escola e o “cotidiano” dos alunos, ainda há 

muitas instituições que estão inseridas em locais com poucos recursos e, por essa 

razão, são impedidas de utilizar as tecnologias como forma de promover o ensino-

aprendizagem mais satisfatório e participativo.  

Seguindo as apresentações referentes aos estudos envolvendo a inserção de 

tecnologia nos espaços de educação formal, anunciamos o relato (T6) um estudo de 

caso desenvolvido por Lopes et. al (2011). O trabalho do pesquisador retratou as 

oficinas de atividades extracurriculares desenvolvidas com jovens do ensino médio de 

escolas estaduais do município de São Carlos – SP a partir da inclusão das 

“tecnologias sociais”. 

Tecnologias sociais são recursos como: “jogos interativos, rodas de conversa, 

músicas, criação de paródia, leitura de imagens, fotografia, vídeo [...], construção de 

textos, esquetes, apresentações culturais, debates, dinâmicas de trocas de 

informação entre outros” (LOPES ET. AL 2011, p. 283). Os mediadores das oficinas 

utilizam esses instrumentos como forma de socialização e reflexão entre os 

participantes e os temas debatidos. 

O motivo da inserção dessas oficinas na rede estadual de ensino está vinculado 

as questões relativas à evasão escolar e a forma como os estudantes enxergam a 

escola como um local de segregação e opressão e não um lugar de transformação, 

reflexão e emancipação. 

O objetivo das oficinais de “terapia ocupacional” é promover no estudante a 

emancipação, autonomia e liberdade e fazer com que ele compreenda que a escola é 

um local onde deve ser promovida a democracia e não a opressão e, para isso, os 

organizadores do projeto se fundamentam em Freire com o intuito de promover nos 

educandos reflexões sobre esse aspecto. 

Ao final do estudo (T6), os pesquisadores verificaram que a adoção das 

“tecnologias sociais” impulsionou nos educandos a reflexão e a interconexão com eles 
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mesmos. Além disso, sugere-se que essas oficinas promoveram um deslocamento e 

uma reflexão dos sujeitos inseridos no espaço escolar “educando-educador”, no que 

diz respeito aos paradoxos entre uma educação tradicional “bancária” versus uma 

educação “problematizadora” que forma para libertar os sujeitos em opressão. 

Para encerrar a breve apresentação dos artigos que envolvem educação e 

tecnologia com referencial freiriano, apresentamos o estudo (T14) de Alencar e 

Gadotti (2014) em que os autores abordam a questão do letramento digital ou a 

inclusão de um software em uma ONG.  

A investigação (T14) de Alencar e Gadotti (2014) foi desenvolvida a partir de 

um estudo de caso realizado com os profissionais que atuam em uma “ONG de cunho 

educacional”, que passaram por um processo de “migração do software proprietário 

para o software livre”. O trabalho desenvolvido na ONG buscou fazer essa transição 

a partir dos referenciais de filósofos e pensadores da educação, por acreditarem que 

poderiam fazer dessa migração um processo educativo para o público que estava 

envolvido e não uma ação meramente instrumental, somente para aprender a usar o 

software livre. O problema dessa pesquisa era fazer com que os sujeitos da ONG 

compreendessem que “acessar e saber utilizar criticamente as tecnologias da 

informação e da comunicação são pré-requisitos de uma ‘inclusão digital’ 

emancipadora. Não basta ser um ‘apertador de botões’” (ALENCAR; GADOTTI, 2014, 

p. 27) e que existem softwares gratuitos que podem prover a inclusão digital. O 

discurso presente no artigo aborda a inclusão como um ato democrático e não 

cerceadora e limitadora, além de apresentar questões de cunho mercadológico que 

envolvem a tecnologia, tema que já tratamos em capítulos anteriores. Para 

desenvolver o problema, os pesquisadores apresentam como objetivo da pesquisa: 

 

[...] refletir acerca de uma proposta de migração do software proprietário para 
o software livre fundamentada em contribuições de do pensamento do filósofo 
Álvaro Vieira Pinto e do educador Paulo Freire; isto é, como, a partir desses 
pensadores poderíamos refletir o processo de migração tecnológica, e ainda 
ousar na proposição de uma nova metodologia a partir da sua releitura no 
esforço de constituição de uma Pedagogia da Migração (ALENCAR; 
GADOTTI, 2014, p. 21). 

 

Como resultado, os pesquisadores (T14) constataram que realizar a migração 

a partir de um olhar dialógico gerou satisfação e empenho da equipe em aprender o 

“novo”. Eles perceberam que o método de humanização e aproximação com os 
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sujeitos foi um potente aliado no processo de “migração” garantindo a aderência de 

todos na proposta de utilizar o software livre. Além disso e de acordo com os próprios 

pesquisadores, Alencar e Gadotti (2014, p. 34) “compreenderam que, a partir das 

práxis vivida, [...] a experiência de migração é um processo eminentemente 

pedagógico”. Até porque “não é possível realizar a migração em uma perspectiva 

emancipatória autônoma se não a compreendermos como um espaço formativo” 

(ALENCAR; GADOTTI, 2014, p. 34). 

Já a pesquisa (T13) de Eugênio Freire (2011) tem um viés inclusivo, pois sua 

temática versa sobre a inserção do Podcast como tecnologia ou “ferramenta de 

educação inclusiva para deficientes visuais e auditivos (FREIRE, 2011, p.195). Vale 

ressaltar que a pesquisa trata a tecnologia com um caráter instrumental, apresentando 

primeiramente o que é um “podcast”; em seguida, para que serve a ferramenta; e, por 

fim, como se utiliza o aparato. O autor expôs essa tecnologia como um meio para 

melhorar a condição humana dos indivíduos deficientes. A pesquisa foi fundamentada 

em “Célestin Freinet”, e a pedagogia freiriana foi meramente coadjuvante nesse 

estudo inviabilizando a identificação da categoria freiriana. Finalmente, a pesquisa 

(T9) de Cerutti e Nogaro (2017) se mostrou como um ensaio sobre a ação dos 

docentes a partir da inclusão das tecnologias digitais em suas práticas pedagógicas 

nos cursos de graduação. Nesse estudo, os pesquisadores partem do pressuposto 

que os educandos inseridos nos cursos de graduação pesquisados possuem acesso 

a telefonias móveis com internet, tablets e demais dispositivos tecnológicos digitais, e 

que os educadores devem refletir sobre suas práticas para atender à demanda desse 

grupo e, por consequência, desenvolver maior engajamento do grupo no processo de 

aprendizado. A partir desse cenário, o grupo de pesquisa questionou 

 

   [...] como é possível inserir, na formação docente, as reflexões sobre o uso 
destes recursos digitais na sala de aula. Ou seja, como o professor de Ensino 
Superior pode compreender a relação entre educação e tecnologias e 
possibilitar a presença de artefatos tecnológicos que sejam possíveis de 
garantir maior interação no processo de aprendizagem a partir das 
Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação (CERUTTI; NOGARO, 
2017, p. 1593 e 154). 
 

Para essa investigação as pesquisadoras se fundamentaram em diversos autores, 

Cristensen; Horn; Staker (2015), Valente (2014), Nóvoa (2015), Freire (2002), Pretto 

(2008), e, após a leitura atenta do artigo, sugerimos que a abordagem sobre Freire 
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adotada nessa pesquisa também não foi  suficiente para nos apontar em que categoria 

freiriana os pesquisadores se basearam para desenvolver seus estudos.  Por essa 

razão, fomos impossibilitados de conseguir realizar uma análise mais concisa para 

compreender como esses pesquisadores associaram a teoria freiriana aos estudos 

realizados no campo da educação e tecnologia. 

4.2 Categorias da obra de Freire mais frequentes na amostra 

A partir das análises, constatou-se que existem cinco categorias que aparecem 

de forma recorrente nos artigos. Além disso, em um artigo, pode haver mais de uma 

categoria. Esse item foi levado em consideração no momento da exploração dos 

textos acadêmicos. As categorias que aparecem de forma recorrente são: “Currículo”, 

“diálogo” e/ou “dialogicidade”, “emancipação”, “leitura de mundo” e “tema gerador”. Na 

tabela 10, serão apresentadas todas as categorias freirianas encontradas nos artigos 

cuja temáticas abordavam questões sobre educação e tecnologia. 

 

Tabela 10: Categorias freirianas encontrada nos artigos 

 

Fonte: Elaboração própria 

Todas as categorias e/ou expressões citadas nos artigos se relacionam à obra 

de Freire. No entanto, para fins de discussão e a partir da leitura completa dos artigos, 

entendemos que as categorias “currículo” e “diálogo foram temas introdutórios para 

os pesquisadores desdobrarem as demais categorias. Tal constatação foi concebida 

a partir da análise de conteúdo em que percebeu-se que em um mesmo artigo são 

explorados os conceitos de mais de uma categoria e, normalmente, as duas 

categorias mencionadas acima vêm acompanhadas ou desdobram outras. Ex.: a 

categoria currículo normalmente está acompanhada de tema gerador, leitura de 

mundo e/ou emancipação. Já a categoria diálogo geralmente desdobra ou tem 

Categoria Frequência

Currículo 3

Diálogo e/ou dialogicidade 3

Emancipação 3

Leitura de Mundo 3

Tema gerador 3

Autonomia 2

Liberdade 2

Criticidade 1

Ousadia 1

Politicidade 1

Práxis 1
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aproximações conceituais com outras como: práxis, politicidade, ousadia, criticidade, 

autonomia e/ou liberdade. A seguir, a figura 11 apresenta as categorias desdobradas 

a partir das introduções entre “diálogo” e “currículo” encontradas nos artigos em 

análise. 

Figura 1: Desdobramentos por aproximações das categorias freirianas 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Como percebe-se na figura 11, que “diálogo” e seus desdobramentos foram 

identificados 11 vezes nos artigos estudados (T2, T4, T6, T7 e T8). Já o “currículo” 
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somado as categorias “Leitura de Mundo”, “Emancipação” e “Tema Gerador” 

relacionaram-se 12 vezes nos artigos (T1, T3, T5, T10, T11, T12 e T14).  

Os discursos sobre currículo nos artigos analisados apresentam uma reflexão 

crítica sobre como o desenvolvimento do currículo sob abordagem freiriana nos 

espaços escolares pode influenciar a transformação social daquela região e o 

desenvolvimento individual dos educando-educadores envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem.  

Saul (2014) ressalta a importância política e social do currículo escolar, ao 

mostrar que o currículo é um “instrumento de ação política”. Vale notar que a crítica 

apresentada nos artigos em estudo também gira em torno das questões bancárias e 

tecnicistas dos currículos adotados nos espaços escolares pesquisados reforçando a 

necessidade da elaboração de um projeto curricular amplo pautado nos conceitos de 

uma educação problematizadora, libertadora. De acordo com Saul (2014), a chave da 

educação problematizadora e, consequentemente, do desenvolvimento curricular é o 

“diálogo”, pois é a partir dele que todo o caminhar para uma educação 

problematizadora se inicia, como a tarefa de escuta e reflexão que deve ser feita com 

a comunidade escolar. Já que o currículo progressista advém do contexto social, para 

concretizá-lo a partir das premissas freirianas, o primeiro passo é “escutar” as pessoas 

que integram e participam desse contexto. Com a contribuição de todos e com o 

aprofundamento da compreensão sobre a realidade local, os educadores devem fazer 

com que os itinerários formativos sejam trabalhados com os educandos a partir dos 

temas geradores apresentados pela comunidade que participou da elaboração 

curricular.  

A educação problematizadora desenvolvida por Freire acredita que a 

aproximação com a realidade do discente pode fazer com que desperte o interesse 

pelo conteúdo formal a partir do “universo mínimo temático” (FREIRE, 1987c, p.50). 

Esse processo pedagógico faz com que o conteúdo a ser estudado se aproxime da 

vida do educando a partir do meio social e/ou meio ambiente em que ele esteja 

inserido, com o objetivo de realizar associações cognitivas a partir da “dialogicidade”, 

da “práxis”, da “escuta verdadeira”, a fim de desenvolver nesses sujeitos a consciência 

crítica, a emancipação e a transformação social. 

Já o “diálogo”, mesmo sendo apresentado pelos autores dos artigos somente 

como uma categoria da educação problematizadora, para Freire (2016 a) ele é 

considerado a “essência” da “educação como prática da liberdade”. Podemos dizer 
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inclusive que o “diálogo”, é o alicerce ou a espinha dorsal dessa pedagogia, pois, 

segundo Freire (2016 a), não há educação sem diálogo e sem a troca entre os 

indivíduos participantes do processo educativo “educando-educador”. Dos artigos 

apontados como “críticos” de fato pela abordagem utilizada como referencial nessa 

dissertação, somente o T2 se enquadra nesse olhar. Na realidade, esse trabalho 

discute a categoria “práxis” nos cursos de formação de professores de Ciências. A 

práxis, segundo Paulo Freire, para ser verdadeira e corresponder com sua pedagogia 

“implica a ação e reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo” (FREIRE, 

2016 a, p. 118). Sendo assim, o artigo T2 aborda o conceito da subcategoria “práxis” 

para endossar o problema levantado pelo autor de como a formação do docente de 

ciências deve ser concebida para atender às “[...] demandas impostas pela sociedade 

da tecnologia e do conhecimento” (SOUZA; CHAPANI, 2014, p.119). Dessa forma, o 

autor se fundamenta na categoria “práxis” para discutir a formação docente e dialoga 

com o referencial, tendo em vista que está explícito no artigo que deva existir uma 

formação docente que promova a “[...] reflexão crítica sobre a prática” (FREIRE, 2016 

b, p.40). 

As subcategorias como: “liberdade”, “autonomia”, “diálogo”, “politicidade”, 

“criticidade” e “ousadia”, foram apontadas nos artigos (T4, T6, T7 e T8). Conforme 

mencionado acima, a categoria “diálogo” nos artigos pesquisados foi apresentada 

acompanhada das  categorias demais subcategorias, pois, conforme levantado em 

diversos momentos dessa dissertação e principalmente no capítulo 2, esse conceito 

é a centralidade da educação “problematizadora”, ele é a semente necessária para 

desabrochar as demais categorias, segundo Freire (2016 a, p.135), “[...] o diálogo é 

uma exigência existencial”.  

A seguir, será apresentado no fluxo 1 com o desenvolvido a partir de nossas 

inferências a fim de relacionar as categorias do grupo currículo e diálogo à essência 

epistemológica de Freire. Vale reforçar que nenhum conceito freiriano é estanque, 

suas categorias se unem por meio de laços “cognoscentes”25 e, por essa razão, os 

artigos pesquisados não abordavam somente uma ou outra categoria, mas um 

conjunto de conceitos desenvolvidos por Paulo Freire. 

 

 
25 “Em acordo com sua noção de educação articulada com a vida e a transformação social, o ato cognoscente, 
para Paulo Freire, só poderia ser a expressão de um processo de autopercepção do sujeito no mundo em que 
se encontra” (BOUFLEUER in STRECK, REDIN e ZITKOSKI, 2010, p.75). 
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Figura 2: Fluxo relacional  sobre o diálogo  

 Educação crítica e reflexiva = Educação Problematizadora  
 

        
 

 

 
 

 

      

 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

         Fonte: Elaboração própria 

 

Relevante mencionar que, nos artigos (T9 e T13), as categorias não estavam 

explícitas de tal modo que não pudemos identificar as categorias freirianas abordadas 

nessas pesquisas. 

 

4.3  Por que recorrem à obra freiriana para discutir educação e 
tecnologia? 

Apontamos em capítulos anteriores que a área de Educação e Tecnologia é um 

campo de estudo em desenvolvimento e se formos nos ater ao que diz respeito às 

questões da tecnologia digital na educação, podemos realmente afirmar que essa 

área ainda está em amadurecimento, principalmente, se levarmos em consideração 

alguns aspectos como a chegada da internet no país, a qual ocorreu no início da 

década de 90. Ainda que artefatos tecnológicos digitais, como o computador, e 

analógicos, como o rádio, tenham sido utilizados para educar muito antes disso, 

podemos perceber uma expansão de ferramentas digitais do dia a dia da educação, 

cujas pesquisas podem ser agrupadas sob a expressão “Educação e tecnologia”.  

• Diálogo• Diálogo

• Diálogo• Diálogo

Leitura de 
mundo-micro,

sociedade, 
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área temática 
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Transformação 
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A quem os pesquisadores iriam recorrer para tratar desse tema, já que essa é 

uma área ainda em consolidação? Alguns pesquisadores se fundamentaram em 

autores da psicologia da educação, como Vigotisky e Piaget, para tratar da área da 

educação e uniram seus conhecimentos a teóricos que estudavam a computação ou 

comunicação para aprofundar suas pesquisas na área da tecnologia, como é o caso 

de Seymour Papert, matemático e educador pioneiro nos estudos sobre informática e 

educação, e Pierre Lévy, sociólogo e estudioso da área de comunicação, ou Álvaro 

Vieira Pinto, para  fundamentar aspectos relativos à educação.  

Com esse cenário e considerando o resultado já apresentado da pesquisa 

desenvolvida por Peixoto e Araújo (2012), sabemos que, para discutir o tema de 

educação e tecnologia, muitos pesquisadores recorrem a diversos teóricos de 

diferentes áreas, como: psicologia, comunicação, sociologia, filosofia, matemática e 

computação.  

Sendo assim e após a análise dos 14 artigos encontrados nas revistas A1, 

sugerimos que a maioria dos trabalhos investigados que se fundamentaram em Freire  

associam sua obra às discussões acerca dos questionamentos sobre a centralidade 

da tecnologia frente à educação, seja ela na formação docente, na elaboração de um 

currículo, na inserção de tecnologias em ambientes formais da educação ou não, para 

refletir sobre questões relacionadas a mercantilização da educação, questões, 

ambientais, políticas e/ou socioculturais.  

“A potência crítica da obra de Freire assenta, entre outros, num princípio básico: 

o princípio da ‘politicidade’ da educação. A educação é política porque, simplesmente, 

não pode ser neutra em termos de valores” (LIMA, 2018, p. 30). Além disso, é 

importante destacar que ficou evidente a preocupação que a maioria dos artigos tem 

com a formação do docente, com o respeito ao educando e com a luta por uma 

educação humanista, que seja construída com o diálogo e despertando a curiosidade 

epistemológica dos sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem, seja ele o 

“educando-educador” ou grupos de formação não formais. Para Lima (2018), Paulo 

Freire, 

 

Como autor clássico, creio que terá condições para resistir a erosão do 
tempo, porque aborda tópicos centrais e porque a sua obra mantém a 
capacidade de dialogar com os leitores de cada tempo histórico sobre 
problemas da sua condição humana e da sua educação. Por isso Freire 
continua atual, para além de se destacar como um dos maiores pedagogos 
do século passado (LIMA, 2018, p. 30). 
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Vale frisar que os autores citaram Paulo Freire para discutir as questões 

relativas ao processo pedagógico com tecnologia, mas, normalmente, para tratar do 

tema de tecnologia, os pesquisadores dos artigos também recorreram a outros 

referenciais, tais como: Manuel Castells, Pierre Levy, Seymour Papert, Álvaro Vieira 

Pinto e Décio Auler. 

 

4.4 Uma questão de coerência 

Tendo em vista que os estudos desenvolvidos nos 14 artigos foram 

fundamentados em Freire, consideramos uma análise importante para esta pesquisa 

compreender se esses trabalhos teriam sido desenvolvidos sob uma perspectiva 

crítica (APPLE; AU, 2012), ou seja, se abordam questões de exploração, dominação, 

poder, se apontam críticas e/ou ampliam o referencial teórico adotado, se fazem 

denúncias e se tratam de questões de cunho social, como pode ser verificado na obra 

de Freire. 

Segundo Lima (2018, p. 29), “a obra de Freire é seminal à própria Pedagogia 

Crítica”. E, para conseguirmos identificar o que está explícito ou nas entrelinhas de 

cada artigo estudado, primeiro tivemos que considerar a dimensão filosófica de seu 

trabalho e algumas premissas básicas de sua obra. Para compreender Freire, seria 

importante entender sua história de vida, o tempo histórico em que suas obras foram 

escritas e os referenciais utilizados. A pedagogia freiriana é associada à educação 

democrática, humanista, social. Pensar em Freire é pensar em transformação, é 

pensar em educação como “ato político”, é ter uma ideologia contra todas as formas 

de opressão, é pensar em “transformação do mundo”, é ser “utópico”, é se pensar 

dentro do mundo e com o mundo, é compreender que existe um sistema conservador 

vigente, é ter uma causa, é lutar por ela, é desoprimir-se, é dialogar com o outro e, 

principalmente, reinventar-se e ter em mente que ser um educador freiriano é ter a 

consciência de que somos cidadãos inconclusos e que, como cidadãos do mundo, 

também vivemos em uma sociedade inconclusa, inacabada e que a educação é o 

reflexo dessa inconclusão. Por esses motivos, sua obra, sua filosofia e sua pedagogia 

são vivas e presentes nessa mutação que é a existência humana. 

Com isso em mente, as análises sobre a coerência entre os artigos e a 

perspectiva crítica foram realizadas. Primeiramente, foi necessário analisar cada 
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artigo por completo mais de uma vez, para assim ter condições de responder às 

perguntas formuladas a partir de Apple e Au (2012): 

 

1- A totalidade do artigo seria coerente com a totalidade da obra de Freire? 

2- O artigo amplia, critica ou limita26 a obra de Paulo Freire? 

3- O artigo expõe/discute relações de poder e/ou dominação?  

 

Lembramos que a amostra analisada foi composta por 14 artigos. Na pergunta 

número 1, dez artigos apresentaram justificativas no interior do texto para recorrer à 

obra de Paulo Freire, e 4 artigos não conseguiram em seus estudos deixar explícitas 

as justificativas para se fundamentar no referencial freiriano. Para a pergunta número 

2 sobre ampliação, criticidade ou limitação em relação à obra de Freire, 9 artigos 

ampliam a literatura freiriana, 1 artigo amplia e critica, e 4 trabalhos limitam a obra de 

Paulo Freire em suas pesquisas. Finalmente, na pergunta 3, sobre se há relação de 

poder ou dominação, 10 artigos apresentam nas pesquisas assuntos que abordam 

questões de poder e/ou dominação, e 4 artigos não expõem nenhuma temática que 

faça alguma denúncia e/ou que retrate algum caso relacionado às questões 

investigadas nessa pergunta. 

Ao realizar o processo de análise, foram identificadas semelhanças nas 

respostas dos artigos e que viabilizaram algumas conjecturas acerca da coerência da 

obra com a perspectiva crítica de Freire e a própria pedagogia crítica, ainda que essa 

não seja uma massa homogênea. Por exemplo, observa-se que a frequência dos 

artigos que possuem justificativa para recorrerem a Freire são iguais às dos artigos 

que ampliam a obra freiriana e que apresentaram questões relativas à denúncia ou 

retratem casos de poder e/ou dominação, como mostra a relação entre as tabelas da 

tabela 11. 

 

 
26 Nesse caso, a palavra “limitar” está sendo compreendida como o contrário de ampliar. Utilizamos essa 
expressão com o objetivo de verificar se as fundamentações dos artigos em estudo estão reduzindo a 
pedagogia freiriana. 
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 Tabela 11: Coerência dos artigos com Freire e a perspectiva crítica de Apple e Au (2012) 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Sigla

A totalidade do artigo 

seria coerente com a 
totalidade da obra de 

Freire?

Sigla

O artigo amplia, critica 

ou limita a obra de 
Paulo Freire?

Sigla

O artigo 

expõe/discute 
relações de poder 

e/ou dominação

T 1 Sim T 1 Amplia T 1 Sim

T 2 Sim T 2 Amplia T 2 Sim

T 3 Sim T 3 Amplia T 3 Sim

T 4 Não T 4 Limita T 4 Não

T 5 Sim T 5 Amplia e critica T 5 Sim

T 6 Sim T 6 Amplia T 6 Sim

T 7 Sim T 7 Amplia T 7 Sim

T 8 Sim T 8 Amplia T 8 Sim

T 9 Não T 9 Limita T 9 Não

T 10 Sim T 10 Amplia T 10 Sim

T 11 Sim T 11 Amplia T 11 Sim

T 12 Não T 12 Limita T 12 Não

T 13 Não T 13 Limita T 13 Não

T 14 Sim T 14 Amplia T 14 Sim
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Os artigos que não justificam o motivo de recorrer a Freire, que limitam a obra 

dele e que não apresentam relações de poder e dominação são os T4, T9, T12 e T13. 

Observamos que esses artigos desenvolveram seus trabalhos com um discurso 

instrumental da tecnologia, além disso, especificamente os artigos T9 e T13 não 

conseguiram explicitar em seus estudos qual a categoria de Freire foi usada para 

fundamentar as pesquisas. Os artigos T4 e T12, embora tenham se embasado em 

categorias freirianas, estas foram apresentadas superficialmente ou com 

fundamentações compartilhadas com teorias de outros autores como Piaget, 

Vigostsky e Ricouer, levando a sugerir que Freire não foi referencial de fato dessas 

pesquisas.  Sendo assim, conclui-se que esses quatro trabalhos não apresentam 

coerência com a perspectiva teórico-filosófica de Paulo Freire nem com o que Apple 

e Au (2012) julgam como essenciais para um pesquisador crítico, já que os estudos 

apresentados não mostraram nenhum dos pontos essenciais para uma investigação 

ser considerada crítica. 

Já os artigos T1, T2, T3, T5, T6, T7, T8, T11, T10 e T14 apresentaram 

coerência com a teoria freiriana e com as indicações de Apple e Au (2012), 

habilitando-os a serem considerados artigos de caráter crítico.  

A análise sugere que os pesquisadores enxergariam o uso da tecnologia nos 

espaços educativos com menos “neutralidade” e destacariam questões ligadas a 

valores, ideologias, políticas, de exploração, de poder, econômicas que estão por trás 

dessa grande cortina colorida que é a tecnologia nos tempos do neoliberalismo. 

Esses artigos recorreram a Paulo Freire para tratar do tema educação e 

tecnologia e incorporar em seus estudos sua perspectiva filosófica. Certamente, 

alguns autores fugiram um pouco do que podemos chamar de produção “freiriana”, 

mas, de acordo com Gadotti e Carnoy (2018), a obra de Paulo Freire é aberta e deve 

ser reinventada e remodelada conforme a atualidade vivida. 

Como apresentamos no decorrer da dissertação, a obra de Freire foi 

referenciada com o propósito de discutir questões sobre a formação do docente frente 

às TICs, o repensar curricular em uma sociedade que vive em transformação e a 

tecnologia é uma das válvulas que impulsionam a sociedade, a transformação social, 

emancipação dos sujeitos e como isso pode ocorrer com a tecnologia ou por meio 

dela, refletir sobre os processos pedagógicos e de construção do conhecimento com 

o diálogo e tecnologia, leitura de mundo quando há inserção de uma nova ferramenta 
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ou um novo artefato digital. A ação dos pesquisadores em se embasarem na obra 

freiriana para refletirem sobre o uso da tecnologia nos contextos de educação formal 

ou não formal não é de hoje, e isso fica aparente quando no ano 1999 o escritor e 

“futurólogo” norte-americano “Alvin Toffler”, famoso por seus estudos na área de 

comunicação e revolução digital, foi  

 

[...] convidado pelo Ministério da Educação para falar sobre educação e novas 
metodologias na era da informação, apresentou o “método Paulo Freire” para 
os convidados do Ministério, afirmando que era o mais apropriado para o 
ensino de informática. Disse que há 40 anos Paulo Freire havia criado uma 
metodologia que hoje os jovens utilizam, espontaneamente, numa espécie de 
“círculo de cultura”, para ensinar uns aos outros o que aprenderam com o uso 
do computador. Em poucos dias, eles acabaram tornando-se “professores” 
de informática, o que demostrava a eficácia do método global de Paulo Freire 
(GADOTTI; CARNOY, 2018, p.14) 

 

Além disso, como já mencionamos em capítulos anteriores, por meio de 

Rosado, Ferreira e Carvalho (2017), a área da tecnologia educacional ainda está em 

formação e, por essa razão, os estudiosos recorrem a muitas outras fontes para 

fundamentar suas descobertas e uma delas é Paulo Freire. 

Outro ponto que não podemos deixar passar em branco e que reforça o motivo 

de pesquisadores ainda se basearem nesse referencial para tratar do tema educação 

e, consequentemente, tecnologia é referente à atualidade da obra de Paulo Freire, o 

que faz com que ele seja sempre lembrado, citado ou referenciado pelos 

pesquisadores.  

Dessa forma, a atualidade da obra desse pedagogo pode ser comprovada por 

diversas fontes sendo a primeira delas reconhecer que o livro “Pedagogia do 

Oprimido” fez, em 2018 cinquenta anos, com mais de sessenta edições, tendo sido 

traduzido para dezenas de línguas. De acordo com Gadotti e Carnoy (2018, p.11), o 

livro “Pedagogia do Oprimido” “está entre os 100 livros mais pedidos em 

universidades de língua inglesa pelo mundo”, deixando claro que há demanda para 

esta obra. Outros dados que afirmam a contemporaneidade da obra de Freire e 

poderiam explicar a adesão dos autores dos artigos à sua pedagogia recaem sobre o 

fato de ele ser “o terceiro pensador mais citado do mundo em universidade da área 

de humanas”. O levantamento foi feito por meio do Google Scholar27, ferramenta de 

 
27 Endereço de acesso ao Google Scholar: https://scholar.google.com.br/  
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pesquisa para literatura acadêmica, por Elliot Green, professor associado a London 

School of Economics” (GADOTTI; CARNOY, 2018, p.15).  

Esta pesquisa reforça que, a partir de Freire, a centralidade está na educação, 

nos processos educativos, formativos e na transformação do homem, pois a 

tecnologia sozinha não humaniza e não promove a emancipação. Entendemos que 

os pesquisadores que recorreram a Paulo Freire para tratar dessa temática refletiram 

sobre uma educação em comunhão, que valorize a criatividade, o diálogo, o olhar, o 

mundo e que preze pela integridade dos sujeitos envolvidos nesse meio que são os 

“educandos-educadores”. 

Nossa análise sugere que a maioria dos trabalhos que recorre ao referencial 

freiriano apresenta uma abordagem crítica, a partir dos critérios construídos 

considerando-se o trabalho de Apple e Au (2012). Ao se servir de um recorte mais 

específico, acreditamos que esta pesquisa pode ser relacionada ao estudo mais 

abrangente de Rosado, Ferreira e Carvalho (2017) sobre a literatura acadêmica de 

educação e tecnologia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este não é um trabalho para apontar se a teoria freiriana foi fundamentada de 

forma “certa” ou “errada” nas pesquisas de educação e tecnologia que compuseram 

este estudo. O intuito desta pesquisa é o de tentar compreender os discursos sobre 

tecnologia e educação que anunciam um olhar crítico sobre os processos educativos, 

principalmente se levarmos em consideração que grande parte dos discursos 

circulantes está impregnado de interesses mercadológicos de uma sociedade imersa 

no neoliberalismo.  

Tentamos também apresentar um olhar crítico frente à educação e aos 

movimentos históricos e sociais. Por isso, fundamentamo-nos em Freire. E, como 

tratado nos capítulos anteriores, sua pedagogia é vista como atual. De acordo com a 

reportagem escrita por Edson Veiga, a partir de levantamento internacional: 

 

Freire é estudado em universidades americanas, homenageado com 
escultura na Suécia, nome de centro de estudos na Finlândia e inspiração 
para cientistas em Kosovo. De acordo com levantamento do pesquisador 
Elliott Green, professor da Escola de Economia e Ciência Política de Londres, 
na Inglaterra, o livro fundamental da obra do educador, 'Pedagogia do 
Oprimido', escrito em 1968, é o terceiro mais citado em trabalhos acadêmicos 
na área de humanidades em todo o mundo. (VEIGA, 2019) 

 

As contribuições humanistas e progressistas de Freire foram construídas a 

partir do diálogo dele com o mundo e com as conexões que fez a partir de diversos 

pensadores dos campos da filosofia, sociologia e psicologia. Sua atualidade deriva 

também de alguns princípios filosóficos e sociológicos, e seu entendimento parte da 

premissa de que somos sujeitos inconclusos, inseridos em um mundo inacabado e 

em constante transformação. Com isso em mente, ele desenvolveu uma teoria que 

aposta na emancipação social do homem a partir de sua humanização e 

conscientização. Vale reforçar que, de acordo com Freire (2016a), para que o 

“homem” possa se emancipar, ele deverá se libertar do seu “opressor”, e essa ação 

de tomada de consciência de si mesmo só ocorrerá a partir de uma educação que 

seja “reflexiva”, fundamentada no “diálogo”, na “escuta verdadeira”, na “comunhão”, 

no “respeito” e na “reinvenção”. Ainda de acordo com Freire (2016a, p.105), “só existe 

saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os 

homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros. Busca esperançosa 

também.”  
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Porém, libertar-se do “opressor” significa refletir sobre valores sociais, 

ambientais, culturais, significa compreender o próximo e respeitar suas opiniões, mas 

também refletir, debater e dialogar sobre elas de forma dialógica. Libertar-se do 

“opressor” é lutar por uma educação que não seja “reprodutora”, “bancária”, é lutar 

pela liberdade humana e ter o direito de romper com os sistemas patriarcais, 

reprodutores e conservadores presentes na sociedade. Libertar-se do “opressor” é 

compreender que todos somos iguais e que merecemos ter os mesmos direitos e 

deveres como cidadãos. Libertar-se do “opressor” e se tornar um sujeito consciente 

de si mesmo significa também descontruir a ordem vigente, destituir o opressor do 

poder, significa tirar o opressor da sua zona de conforto, significa reinventar a ordem 

social e política e abri-las para o diálogo, para a reflexão, para a comunhão.  

No caminho desta “libertação”, nosso esforço em discutir e pensar a pedagogia 

Freiriana na literatura acadêmica brasileira em pleno XXI. Apresentamos este trabalho 

em 2019, em um período no qual o País vive uma onda neoconservadora, e o 

Presidente eleito nega à sociedade o direito ao diálogo aberto, à escuta verdadeira e 

preza por conceitos ultrapassados e conservadores que enaltecem uma educação 

bancária com viés militar contrária a uma proposta de humanização e a comunhão 

entre os homens. Vale refletir também que muitos dos discursos apresentados pelo 

Presidente são marcados por afirmações inautênticas, superficiais e sem 

embasamentos teóricos sobre a pedagogia freiriana e os processos educativos 

brasileiros. Sendo assim, deduzimos que um dos motivos que possam levar o 

presidente a fomentar falsos testemunhos contra o patrono da educação brasileira e 

manipular a mente da população contra ele deva-se meramente ao medo, à 

insegurança ou à falta de preparo em abrir-se ao diálogo e à escuta verdadeira.  

Neste caso, podemos classificar tanto o presidente quanto sua cúpula como os 

oprimidos de ontem, que se tornaram os “opressores” de hoje e que provavelmente 

foram formados em um modelo bancário de educação, onde não há espaço para o 

diálogo, para a transformação e reinvenção do ser humano. E, talvez por puro 

desconhecimento ou por não terem um projeto educativo, optaram em reproduzir as 

ideologias e os comportamentos autoritários dos que os oprimiram no passado para 

construir a educação do presente e do futuro.  

Desse modo e refletindo com Freire (2016a, p.79), “[...] a pedagogia que 

partindo dos interesses egoístas dos opressores, egoísmo camuflado de falsa 

generosidade, faz dos oprimidos objetos de seu humanitarismo, mantém e encarna a 
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própria opressão. É instrumento de desumanização.” Freire é claro ao afirmar que o 

grupo social classificado como “opressor” foi formado na “desumanização” e, ao 

“encarnar” a “opressão”, fica preso a essas amarras e se torna incapaz de exercer 

uma “educação problematizadora”. Afinal, “seria uma contradição se os opressores 

não só defendessem, mas praticassem uma educação libertadora.” (FREIRE, 2016a, 

p. 79). 

Em meio aos debates que giram em torno de uma educação “antidialógica”, 

fundamentada no autoritarismo, no conservadorismo, que não se reinventa e que 

serve à “opressão”, encontramos discursos na literatura acadêmica brasileira que 

levantam e debatem questões sobre educação e tecnologia para além do usuais 

discursos reduzidos sobre se integrar tecnologias digitais na educação é bom ou ruim. 

E a partir da compreensão de igualdade reinvenção e transformação do 

homem, da sociedade e tudo aquilo que ela produz, constrói e desenvolve, a 

pedagogia freiriana pode ser assimilada como um referencial para tratar do tema que 

envolve a educação e a tecnologia. Além disso, autores da área de Tecnologia como 

Selwyn (2014, p.51 e 52), apresenta a “[...] tecnologia digital como um meio de resistir 

e se opor a interesses hegemônicos”. E isso é representado em seus estudos a partir 

de “concepções anti-institucionais de auto-organização” que estão associadas em 

direcionar o uso da tecnologia na educação a favor da democracia e segundo o autor 

esses ideais estão diretamente ligados aos pensamentos da “teoria crítica” e da 

“educação democrática”. Sendo assim, e fundamentado por Selwyn (2014, p.53), “tal 

pensamento, portanto, posiciona a tecnologia digital como concretização da filosofia 

pedagógica crítica de Paulo Freire [...]”. Outro ponto relevante levantado por Selwyn 

em relação a tecnologia digital e a pedagogia freiriana é que, 

 

[...] a tecnologia digital é vista como um meio em potencial para resistir ao 

‘modelo bancário’ de acumulação de acumulação de ‘conteúdo de 

conhecimento’ e, em contraste, apoiar a discussão aberta, o debate aberto, o 

questionamento radical, a experimentação contínua e o compartilhamento de 

conhecimento (SELWYN, 2014, p. 54). 

 

Outro ponto, foi que com essa pesquisa compreendeu-se que tanto a tecnologia 

quanto a educação não são neutras, ambas estão carregadas de valores políticos, 

mercadológicos, ideológicos e hegemônicos, além do mais e de acordo com o 
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pensamento freiriano “ninguém pode estar no mundo, com o mundo e com os outros 

de forma neutra” (FREIRE, 2016 b, p.75). E esse raciocínio se entrelaça com as 

construções dos artigos pesquisados, tendo em vista, que eles foram concebidos a 

partir de discursos, intencionalidades e valores que valem ser lembrados. 

 Percebeu-se também nessa investigação que há reflexões sobre a 

centralidade do processo educativo e que grande parte das pesquisas desenvolvidas 

estava preocupada com questões de cunho humanista, com a formação da criticidade 

do educando-educador, com a liberdade, com a transformação social e com questões 

ambientais. Os trabalhos analisados apontaram que a tecnologias digitais podem 

contribuir com a construção do conhecimento do indivíduo desde que seja empregado 

de forma crítica, reflexiva e respeitando a “história” e a “cultura” dos sujeitos. 

Identificamos, por fim, coerência com o que caberia ao pesquisador “crítico” (APPLE; 

AU, 2012), pois os autores apresentavam temas que envolviam a ética, a politicidade, 

a criticidade, a exploração, a dominação e as questões de poder. Além disso, 

sinalizaram contradições e propunham novas estruturas e modelos educativos de 

educação e tecnologia ao invés de se adaptarem ao sistema vigente. 
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