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RESUMO
A “Tecnologia educacional”, compreendida tanto como artefatos quanto como
contextos e práticas envolvendo tecnologias, em geral, tem grande aceitação na
educação. Na maioria das vezes, essa aceitação “natural” impossibilita uma análise
mais aprofundada das consequências que essa relação pode provocar na formação
dos sujeitos e ignora a politicidade das tecnologias digitais. Alguns trabalhos
apontam que na literatura da área também predomina um discurso acrítico, com
aposta maior nos benefícios das tecnologias educacionais, e, em menor escala, de
extremo pessimismo quanto a elas. Mas será que o discurso hegemônico também
seria identificado em trabalhos que recorrem a autores críticos, como Paulo Freire
(1921 – 1997)? A partir desta questão inicial, apresenta-se esta pesquisa
bibliográfica que examinou como a obra de Freire vem sendo apropriada por autores
que tratam de educação e tecnologia. O recorte da literatura adotado foi constituído
por artigos publicados em periódicos brasileiros qualificados como B1 e B2 pelo
sistema de avaliação Qualis Periódicos (2013–2016). A amostra, composta por 17
artigos publicados entre 2007 e 2017, considerou somente trabalhos que
explicitaram terem sido desenvolvidos com o referencial teórico de Paulo Freire. Foi
realizada uma análise de conteúdo e considerou-se, neste estudo, a obra do próprio
Freire como referencial, além de contribuições de Apple e Au. A literatura específica
da área de tecnologia recorreu a autores de abordagens críticas, como Selwyn e
Morozov. Entre os achados de pesquisa, destaca-se que diálogo, educação bancária
x problematizadora, problematização, conscientização e autonomia foram as
principais categorias da obra de Freire identificadas nos trabalhos, que recorrem ao
autor por diversas razões, como para a discussão de práticas pedagógicas com
tecnologias de caráter não-tecnicista e a problematização da realidade marcada
pelas tecnologias digitais. Dos 17 artigos analisados, 13 apresentaram em sua
totalidade coerência com a obra de Freire por meio do uso apropriado das
categorias, por conferirem importância ao desvelamento da realidade, à autonomia e
criticidade dos educandos, por expressarem politicidade e esperança. Por estas
questões e por discutirem relações de exploração, dominação, poder, além de
apontarem limitações, críticas e/ou buscarem ampliar o referencial teórico adotado,
considera-se que a maioria dos trabalhos foi desenvolvida sob uma perspectiva
crítica, sendo dissonante do discurso hegemônico da área.
Palavras-chave: Paulo Freire; Educação; Tecnologia; Abordagens críticas.

ABSTRACT
“Educational technology”, encompassed as artifacts as well as contexts and
practices involving technologies, has, in general, wide acceptance in education. Most
times, this “natural” acceptance makes it impossible to have a deeper analysis of the
consequences that this relation might cause in the formation of subjects, and ignores
the politicity of digital technologies. Some works show that an acritical discourse also
dominates the literature in this field, which bears a bigger belief in the benefits of
educational technologies and, to a lesser extent, an extreme pessimism over them.
But is it possible that this hegemonic discourse could be identified in works that
resort to critic authors such as Paulo Freire (1921 – 1997)? This question is the
starting point of this bibliographic research, which examed how the works of Freire
are being appropriated by authors that deal with education and technology. The
chosen literary span was made of essays published in Brazilian journals qualified as
B1 and B2 by the evaluation system Qualis Periódicos (2013 – 2016). The sample,
comprised of 17 essays published between 2007 and 2017, considered only works
that have been explicitly developed with theoretical reference of Paulo Freire. An
analysis of content was made, and the work of Freire himself was considered as
reference, besides contributions by Apple and Au. The specific literature of the field of
technology resorted to authors of critical approach, like Selwyn and Morozov. Among
the findings, we should highlight that dialog, the banking model of education versus
the problem-posing education, problematization, awareness and autonomy, were the
main categories of Freire‟s works that were identified in the essays, which resort to
the authot por many reasons, like the discussion of pedagogical practices with nontechnicist technologies and the problematization of reality marked by digital
technologies. Out of the 17 analysed essays, 13 showed in their totality coherence
with the work of Freire by means of an appropriate use of the categories, by giving
importance to the unveiling of reality, the autonomy and criticism of the learners, by
expressing politicity and hope. For these questions and for discussing relations of
exploitation, domination, power, and also for showing limitations, criticism and/or for
trying to widen the theoretical referential which was used, one should consider that
the majority of the works was developed under a critical perspective, thus diverging
from the hegemonic discourse of the field.
Keywords: Paulo Freire; Education; Technology; Critical Approach.
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APRESENTAÇÃO

O prazer pelo ensino surgiu em uma simples brincadeira de criança,
amadureceu com o passar dos anos, e essa escolha me acompanhou até o
vestibular. Pelo fato de ministrar aulas para crianças na igreja na qual congrego,
desde a adolescência, optei pelo curso de Pedagogia e em 2008 fui aprovada no
vestibular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Já na Universidade
conheci um mundo de possibilidades que a Educação oferece.
Iniciei minha carreira profissional em 2010 estagiando em uma escola privada
montessoriana, no ensino fundamental acompanhando um aluno autista. Em
seguida, no mesmo ano, integrei o grupo de pesquisa coordenado pela Prof.ª Dr.ª
Marise Nogueira Ramos, cujo tema era “Saberes, Competências e Cultura
Profissionais dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS): o processo de
reconstrução do conhecimento na Escola e no Trabalho”. Nesse momento, pude
participar de eventos, debates, produções textuais e assistir aulas em turmas de
mestrado como ouvinte. A realidade do ambiente acadêmico despertou o meu
interesse pela área de pesquisa científica e o desejo de fazer pós-graduação stricto
sensu.
Ao longo da vida acadêmica, foi necessário sair formalmente do grupo de
pesquisa para o cumprimento de carga horária em outros estágios. No entanto,
continuei participando como voluntária do grupo de pesquisa até o final da
graduação, durante o período de 2010 a 2012.
Em 2011, estagiei durante aproximadamente um ano em um escritório de
advocacia na área de recursos humanos. Em seguida, em 2012, trabalhei na
FIRJAN com contrato de autônoma durante um período de três meses, no Projeto

EDUCAMAIS. O projeto se tratava de um programa de treinamento e capacitação
para inserção de jovens e adultos no mercado de trabalho, com ênfase nas áreas
comercial, administrativa e comportamental. Realizado através de aulas presenciais
e com acompanhamento no ambiente virtual, por meio de chats, fóruns, blog, dentre
outros. Neste projeto, ministrei aulas presenciais, aos sábados, de informática,
cidadania e ética e raciocínio lógico.
Após o fim do contrato, ainda na FIRJAN, estagiei durante seis meses no
Projeto Heróis do Futuro. O projeto visava à conscientização ambiental de alunos de
nível fundamental e médio das redes particulares e públicas de ensino, com ênfase
na Conferência Rio +20, através de palestras e debates.
Por fim, em 2013 iniciei a minha carreira no SEBRAE Rio de Janeiro e em
2015 passei a integrar o quadro de Mediadores a distância do consórcio CEDERJ,
na disciplina Educação e Trabalho. Atuo em ambas as instituições até o momento
atual.
Durante esse período, me pós-graduei em Gestão de Negócios pelo IBMEC
como maneira de aprofundar os conhecimentos em gestão empresarial para
aprimorar minha atuação profissional enquanto Analista do SEBRAE Rio.
A candidatura e aprovação no processo seletivo de mestrado do
PPGE/UNESA foi uma retomada ao sonho que se iniciou na graduação, quando era
bolsista de iniciação científica. Além disso, me permitiu uma nova aproximação com
área de Educação, que é uma das minhas grandes paixões.
Cursar o mestrado na linha TICPE – “Tecnologias da Informação e da
Comunicação nos Processos Educacionais” foi uma escolha primordial para
repensar a realidade educacional que vivencio enquanto Mediadora do CEDERJ,
além de abrir meus olhos para uma perspectiva crítica na relação entre educação e

tecnologia, em especial, quando relacionada à obra de Paulo Freire. Ademais,
cursar o mestrado me possibilitou retornar ao “caminho” da pesquisa científica para
a realização de outro grande sonho: ser professora universitária.
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INTRODUÇÃO

Nada mais atual do que dissertar sobre Paulo Freire e Tecnologia, afinal,
muitas são as tentativas de despolitizar a educação assim como apostar nos
artefatos supostamente neutros, para solucionar seus problemas.
As contribuições de Paulo Freire passaram a ser questionadas de maneira
mais acentuada nas últimas eleições1, embora ele apresente diversos títulos de
Honoris Causa e tenha sido nomeado como Patrono da Educação Brasileira pela Lei
nº 12.612, além de receber premiações, como por exemplo, Prêmio UNESCO da
Educação para a Paz, em 1986 e Prêmio Andres Bello, como Educador do
Continente pela Organização dos Estados Americanos em 1992, dentre outras.
Considerado um representante do posicionamento político de esquerda 2 na
educação, passou a ser contestado com a ascensão do governo de direita no país.
Por parte da direita, sua pedagogia foi classificada de doutrinadora e marxista. Freire
também foi mencionado como um dos causadores da má qualidade da educação
brasileira apresentada nos resultados de alguns índices, como o Programa
Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA). Criou-se, inclusive, um Projeto de
Lei nº 1930/19 em trâmite na Câmara dos Deputados para revogar a Lei nº 12.612
que instituiu Paulo Freire como Patrono da educação brasileira.
Por outro lado, aqueles que acreditam na perspectiva freiriana de Educação
afirmam que essas acusações ao educador são questionáveis, uma vez que a sua

1

Eleições em 2018 para a Presidência da República quando o então candidato (eleito), Jair
Bolsonaro, partidários e eleitores espalharam mentiras a respeito de Freire.
2
O uso das categorias esquerda e direita para indicar preferências políticas remonta à Revolução
Francesa, na reunião dos Estados Gerais, no final do século XVIII. Delegados identificados com
igualitarismo e reforma social sentavam-se à esquerda do rei; delegados identificados com
aristocracia e conservadorismo, à direita. A distinção original entre defesa da ordem ou da mudança
correspondia a uma disposição espacial e ao longo do século XIX na Europa a distinção entre
esquerda e direita passa a ser associada com a distinção entre liberalismo e conservadorismo
(TAROUCO; MADEIRA, 2013, p.151).

19

pedagogia não foi apropriada, de fato, pela educação brasileira. Em uma entrevista a
BBC News Brasil, o historiador José Eustáquio Romão, amigo pessoal e especialista
em Paulo Freire, diz que: “Paulo Freire nunca foi aplicado na educação brasileira.
Estamos lutando para ver se ele entra nas universidades até hoje. Ele entra como
frase de efeito, como título de biblioteca, nome de salão. Isso eu já vi no Brasil
inteiro. Mas o pensamento dele não entrou até hoje” (ROMÃO, 2015).
Em contrapartida, sua pedagogia foi desenvolvida em outros países, como
Finlândia, Coreia do Sul, Japão, Hungria, Cuba, Armênia, e outras nações. Segundo
Romão (2015), “os grupos que estão tendo sucesso são os que reinventaram.
Aplicaram só os princípios, mas têm pontos de partida que são bem diferentes“.
No Rio Grande do Norte, Paulo Freire, alfabetizou uma turma com 30 adultos,
em 40 horas, o que lhe deu notoriedade nos anos 60, mais especificamente em
1963. A experiência ficou mais conhecida como as “40 Horas de Angicos”, fazendo
menção à cidade de Angicos no Rio Grande do Norte, onde aconteceu a experiência
de alfabetização (SILVA; SAMPAIO, 2015). Seu método se diferencia porque Freire
leva em consideração as palavras do cotidiano dos sujeitos, e os dialógicos “círculos
de cultura” substituíam a sala de aula.
Além do seu método de alfabetização, Freire também ficou conhecido pelo
seu posicionamento político em relação à Educação e à sociedade. Comovia-se
profundamente com a causa dos menos favorecidos e via na educação um caminho
para libertação dos homens. Foi um entre vários autores que explicava a politicidade
da educação, questionando sempre a favor de quem/ do que ela era promovida.
Os avanços positivos que a tecnologia tem proporcionado a colocaram num
patamar “salvacionista” (MOROZOV, 2018), considerando que por meio dela
problemas poderão ser solucionados, desconsiderando outros problemas que uma
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nova tecnologia pode gerar na humanidade e outras formas de solução que não
passem pela tecnologia. Outro ponto que deve ser considerado ao pensar tecnologia
na educação é a sua neutralidade. Muitas vezes, as tecnologias são absorvidas no
âmbito educacional sem a mínima reflexão sobre quem as produziu e os interesses
presentes. Aliada a esta questão, o discurso da falácia educacional prega que as
escolas estão falidas, as metodologias de ensino estão ultrapassadas e a tecnologia
servirá como conserto para um sistema educacional quebrado ou como inovadora
para o processo de ensino e aprendizagem (ROSADO, FERREIRA, CARVALHO,
2017).
Os discursos desenvolvidos sob abordagens críticas questionam essas
premissas. Selwyn (2017b, p. 27-32) aponta alguns temas considerados importantes
para

os

estudos

críticos

relacionados

à

tecnologia

e

educação,

na

contemporaneidade: “Tecnologias digitais e a reconfiguração do espaço, tempo e
responsabilidade”: a discussão sobre a grande expansão temporal e espacial dos
processos educacionais saiu de um patamar de negação das fronteiras para uma
análise da gestão educacional e redistribuição de responsabilidades; “Tecnologias
digitais e a (hiper) individualização da educação”: as reformas educacionais têm
fomentado o conceito de “autodependência” e “empreendedorismo” por parte dos
sujeitos. Esses conceitos vêm sendo questionados, considerando que a ação
individualizada da educação atingiria somente um pequeno grupo de aprendizes
privilegiados; “Tecnologias digitais e desigualdades educacionais”: as pesquisas
sugerem que o uso das tecnologias digitais na educação continuam a reafirmar as
desigualdades. Ainda que exista acesso à tecnologia, ocorrem diferenças nas
tecnologias que são oferecidas; “Tecnologias digitais e contextos educacionais”:
aponta que as mudanças relacionadas à tecnologia são adaptadas ao contexto. Ou
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seja, a mesma tecnologia é ressignificada de acordo com o contexto escolar,
quebrando o paradigma da padronização; “Educação e a natureza dinâmica do
trabalho na era digital”: a realidade de como a tecnologia tem afetado o trabalho
docente e terceirizado o trabalho pedagógico, gerando professores cada vez mais
alienados em relação a sua prática; “Economia política de escolas e tecnologias”:
questionar o investimento de fundações, instituições filantrópicas e “eduempreendedores” que empregam tecnologias na educação com a intenção de
consertar um sistema educacional aparentemente falido; “Tecnologia e a reforma
neoliberal

na

educação”:

conceitos

como

“eficácia”,

“performance”

e

“responsabilidade”, que fazem parte do ideário neoliberal estão sendo cada vez mais
associados à realidade educacional e as tecnologias, podem ser um meio para
propagação deles. Ranqueamento por meios de sistemas de avaliação e utilização
de dados podem ser alguns dos caminhos para uso da tecnologia na propagação
deste ideário.
Quando pesquisamos Paulo Freire e Tecnologia, no âmbito educacional,
percebemos a existência de um discurso polarizante que considera Paulo Freire
bom ou ruim; e a tecnologia, boa ou má. Percebemos que esses discursos têm sido
influenciados pelas ideologias políticas que perpassam a nossa sociedade. Para
uns, a polarização é inevitável, pois não há como ficar “em cima do muro”. Outros
estão abertos ao diálogo em prol de uma sociedade mais justa e tolerante. No meio
desse turbilhão de “vozes”, Paulo Freire e Tecnologia se encontram no âmbito
acadêmico, uma relação aparentemente (in)comum uma vez que o autor não se
dedicou, especificamente, à temática em sua obra. A seguir, veremos como esse
encontro vem acontecendo.
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Como Paulo Freire e Tecnologia se encontram?

Apesar de Freire não ter discutido as relações entre educação e tecnologia,
uma vez que desenvolveu sua obra em um período no qual tecnologias da
informação e comunicação na educação configuravam iniciativas pontuais, podem
ser identificadas algumas contribuições que tratam diretamente desta temática.
Diversos trabalhos da área vêm recorrendo ao referencial de Paulo Freire para o
desenvolvimento de práticas e análises. Presumimos que isso venha ocorrendo pelo
fato de a área ainda não ter firmado seus próprios conceitos, além da atualidade do
pensamento freiriano.
A hipótese também é uma aposta de Rosado, Ferreira e Carvalho (2017), que
se propuseram a analisar a literatura acadêmica brasileira online em língua
portuguesa na área de tecnologia e educação, para identificar tendências contidas
nas concepções do universo amostral. Após examinarem 193 artigos de um total de
28 revistas qualificadas no estrato “A” do sistema Qualis Periódicos da área de
Educação do quadriênio 2013-2016, selecionados a partir de uma filtragem pela
palavra “tecnologia”, os pesquisadores afirmam que há muitos indícios de
concepções acríticas de tecnologia. Essa questão foi percebida pela falta de
aprofundamento histórico em alguns trabalhos que desenvolvem narrativas de
“inovação educacional”, quando na verdade as mesmas práticas continuam sendo
realizadas, só que com outros tipos de suporte. Por exemplo, o uso de planilhas
eletrônicas para realizar cálculos que eram feitos manualmente; o uso do
computador para a criação de textos, dentre outros. Além disso, a inclusão de novos
artefatos tecnológicos tem gerado pouca problematização em relação a questões
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curriculares e pedagógicas. Dentre as conclusões apresentadas na pesquisa,
destacamos o trecho em que se coloca a
necessidade de consolidação da área, que ainda não conseguiu firmar
conceitos, metodologias e desenvolvimentos teóricos suficientemente
robustos e que, principalmente, não sejam apoiados em visões
universalistas e naturalizadas da tecnologia (ROSADO, FERREIRA;
CARVALHO, 2017, p. 240).

Os autores apresentaram um panorama dos trabalhos da área de educação e
tecnologia, detectando que os desenvolvidos sob abordagens críticas são uma
minoria. Esta dissertação, de certa forma, soma-se aos esforços dos pesquisadores,
ainda que com outro recorte de literatura, porque se debruça sobre artigos de
educação e tecnologia que recorrem à perspectiva crítica, a de Freire, para discutir o
objeto de pesquisa. Seriam estes trabalhos também consoantes com os discursos
hegemônicos da área?
Uma primeira ação de pesquisa, com intuito de conhecer as produções já
existentes sobre Freire e tecnologias, foi a realização de um levantamento3 de teses
e dissertações, com a intenção de construir uma revisão de literatura, passo
fundamental para qualquer projeto, “pois demonstra familiaridade do pesquisador
com a literatura contemporânea e a sua capacidade de avaliar criticamente as
pesquisas já realizadas” (MOREIRA; CALEFFE, 2008, p. 27).
Recorremos à Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD),
utilizando em todos os campos de busca as palavras-chave: “tecnologia” e “crítica”,
“tecnologia” e “Paulo Freire”, selecionando o período de 2013 a 2018 para situar
esse recorte nas pesquisas já desenvolvidas. A partir da filtragem dos trabalhos
apresentados nos resultados, considerando os que pertenciam à área da educação,
a partir da leitura dos resumos, títulos e conclusões, foram selecionados nove para
3

Pesquisa realizada no site http://bdtd.ibict.br/vufind/. Acesso em: 18 mar. 2018.
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estudo inicial – seis dissertações e três teses, que consideramos abordar a relação
entre tecnologia e educação sob um viés presumivelmente crítico.
Nas teses de doutorado, Berrío-Zapata (2015) procura situar a discussão
sobre a exclusão e inclusão digital baseada na teoria centro– periferia, que aborda
as relações de domínio e dependência dos países desenvolvidos sob países em
desenvolvimento por meio de mecanismos econômicos e tecnológicos. Nesse
contexto, os autores identificaram que a exclusão digital é um dos discursos
utilizados para legitimar a inclusão de forma pacífica e acrítica de países em
desenvolvimento dentro da “estrutura digitalizada”, formando uma espécie de
“Colonialismo Eletrônico”. Já Carvalho (2015), discute a possibilidade de uma
educação a distância a partir de uma perspectiva emancipatória, no caso, freiriana.
Tomando como recorte a formação para/pela cidadania, a pesquisadora aponta seis
condições necessárias para uma EaD cidadã: 1) Educar pela cidadania; 2) Trabalho
coletivo; 3) Diálogo mediatizado pelo mundo; 4) Organização participativa e flexível
do ensino; 5) Coerência quanto aos materiais de estudos; 6) Articulação com
movimentos socais em rede. Por fim, Barbosa (2014) se propôs a analisar o
pensamento de Paulo Freire nos estudos no campo da criatividade na educação
científica e tecnológica, com a intenção de investigar a participação consciente ou
intencional dos estudantes de física durante suas aulas. O pesquisador apresentou
os seguintes resultados: a aprendizagem de conceitos leva os estudantes a uma
tomada progressiva de consciência. No entanto, apenas a aprendizagem de
conceitos não é o suficiente para uma participação consciente ou intencional. É
necessário que haja uma prática pedagógica pensada com os estudantes. Além
disso, também foi constatado um condicionamento prévio dos alunos à reprodução
de conhecimentos, o que dificulta a criatividade e participação.
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Dentre as dissertações selecionadas, Santos (2014) faz uso do processo de
mediação para problematizar que tipo de conhecimento os recursos digitais são
capazes de promover. Nesse sentido, analisou como as tecnologias digitais que
estão inseridas em políticas educacionais impossibilitam uma mediação pedagógica
emancipadora, impactando diretamente a prática escolar e a formação humana.
Lopes (2013), Gadelha (2013) e Reis (2015) discutem as novas relações
estabelecidas pelo uso das tecnologias nas práticas educativas, com base em
autores críticos, como Freire, Adorno e Steiner. O aspecto em comum existente
entre os trabalhos é o desenvolvimento da autonomia por meio dos recursos
tecnológicos. Os trabalhos de Souza (2017) e Souto (2013) investigaram a formação
docente para o uso das tecnologias nas práticas educativas e a formação crítica
mediada pelas tecnologias digitais no ensino de ciências, respectivamente.
Percebemos que existem trabalhos que a princípio se propõem a analisar a
relação existente entre educação e tecnologia sob viés crítico, reconhecendo a
importância de superar um olhar ingênuo para uma visão problematizadora dessa
relação. Nos trabalhos citados, podemos perceber alguns conceitos que estão
atrelados à visão crítica da educação, a saber: emancipação, autonomia e
cidadania. Dentre os objetivos fundamentais de uma revisão de literatura, podemos
destacar a identificação de tendências da área estudada e a percepção de lacunas
na área de interesse (MOREIRA; CALEFFE, 2008). A revisão de literatura
possibilitou a identificação de uma lacuna na área de estudo, pois identificamos
ausência de trabalhos que se propõem a analisar como a pedagogia de Paulo Freire
vem sendo tratada em artigos acadêmicos que relacionam tecnologia e educação.
Assim, esta dissertação apresenta uma pesquisa bibliográfica, de caráter
exploratório, que teve como objetivo geral:
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Analisar como a pedagogia desenvolvida por Paulo Freire vem sendo
incorporada em artigos sobre educação e tecnologia, examinando, sobretudo, sua
aderência a trabalho críticos.

Para alcançar este objetivo geral, elaboramos as seguintes questões de
estudo:

1.

Quais conceitos/categorias da obra de Paulo Freire são mais

recorrentes nos trabalhos da amostra?

2.

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

3.

Como os trabalhos apresentam coerência ou incoerência quanto à

totalidade da perspectiva teórico-filosófica de Paulo Freire?

4.

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, 2015)?

5.

Quais principais autores da área de educação e tecnologia são

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

A seguir apresentaremos a pesquisa, como ocorreu cada etapa e os capítulos
desta dissertação.
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A pesquisa

Esta dissertação faz parte de um projeto integrado/ “guarda-chuva”, que
segundo a comissão de pesquisa da faculdade de educação da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (2018), são projetos articulados e/ou que se
“desdobram em outros (sub) projetos desenvolvidos em parcerias com profissionais
de outras instituições e/ou centros de pesquisa ou com estudantes em formação nos
cursos lato e stricto sensu”.
No caso deste trabalho, o projeto é desenvolvido sob a coordenação da Prof.ª
Dr.ª Jaciara de Sá Carvalho do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE),
com o tema "Educação e tecnologia com referencial freiriano na literatura acadêmica
brasileira" e fazem parte dele três discentes integrantes do seu grupo de pesquisa:
Vanessa Batista, Carolina Pellon e Suzana Marques. Nossas pesquisas se
complementam, uma vez que intencionamos realizar um panorama dos artigos que
recorrem a Freire para discutir e a analisar Tecnologia e Educação a Distância,
publicados em revistas classificadas como A1, A2, B1 e B2 pelo sistema Qualis
Periódicos no quadriênio 2013 – 2016, na área de Educação.
Para desenvolver esse projeto, foram realizadas três pesquisas bibliográficas
de caráter exploratório, que apresentam objetivos semelhantes e as mesmas
questões de estudo.
Carolina Pellon (2019) analisou artigos que recorrem à obra de Paulo Freire
como referencial teórico para tratar de Tecnologia, publicados em periódicos online
em língua portuguesa classificados como A1 e A2, na “Área de Avaliação” –
Educação, nos periódicos do quadriênio 2013-2016 do sistema Qualis Periódicos.
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A pesquisa apresentada nesta dissertação contou com um processo de
análise semelhante ao de Pellon (2019), com o diferencial de se debruçar sobre o
extrato B1 e B2. Por fim, Oliveira (2020) analisou artigos que recorrem a Freire como
referencial teórico para tratar de Educação a Distância nas revistas científicas online
classificadas no mesmo extrato e período. Como recorte temporal, definimos o
período de 2007 a 2017. A análise dos dados foi realizada a partir da Análise de
Conteúdo proposta por Bardin (1977). Inicialmente definimos categorias a priori,
partindo da leitura das questões de estudo. Posteriormente, realizamos uma análise
mais aprofundada a partir dessas categorias.
Pretende-se, com este grande mapeamento, analisar se os trabalhos sobre
educação e tecnologia que recorrem à Paulo Freire foram desenvolvidos sob uma
abordagem crítica (a partir de alguns critérios) ou seguiu o discurso hegemônico da
área, não apenas no País, identificado em outros trabalhos (SELWYN, 2017a;
ROSADO, FERREIRA, CARVALHO, 2017). Além disso, busca-se identificar se a
obra do autor oferece subsídios na atualidade para se discutir, criticamente, relações
entre educação e tecnologia.

Apresentação dos capítulos

O CAPÍTULO 1 traz a relação entre tecnologia e educação a partir de uma
perspectiva crítica. Para construir este capítulo, inicialmente, exploramos os
discursos que vêm sendo praticados e, geralmente, têm se mostrado otimistas e
partem de uma visão solucionista. No segundo momento, com inspiração em
Libâneo (2009), Freire (2005) e Valle (2009), abordamos o que se entende por
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Educação. No terceiro momento, com aporte teórico em Selwyn (2011),
apresentamos o que se entende por tecnologia. Por fim, colocamos em diálogo
educação e tecnologia, a partir da fundamentação apresentada da primeira a
terceira parte do capítulo.
O CAPÍTULO 2 discute a educação sob uma perspectiva crítica, com as
contribuições de Apple e Au (2015) sobre algumas características que um educador
crítico deverá se ocupar. Além de expor a pedagogia crítica sob a perspectiva de
Paulo Freire, considerando a sua história e algumas categorias relevantes de sua
obra, tais como: Diálogo, Educação bancária, Educação Problematizadora e
Politicidade. Finalizamos este capítulo apresentando alguns fatores apontados por
Streck, Redin e Zitkoski (2016) que contribuem para a atualidade de Freire.
O CAPÍTULO 3 descreve a metodologia utilizada para realizar a pesquisa, o
recorte temporal e a motivação para escolha deste período, demonstrando os
procedimentos metodológicos por etapas.
O CAPÍTULO 4 apresenta a análise de dados feita nos artigos que compõem
o corpus da pesquisa. A princípio apresentamos um panorama dos artigos, com a
intenção de expor a temática dos artigos de educação e tecnologia, que recorrem a
Freire no recorte definido. Em seguida, nos ocupamos de buscar responder as
questões de estudos que foram planejadas para este trabalho. A resposta às
questões direcionou os escritos para as CONSIDERAÇÕES FINAIS desta
dissertação.
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1 EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS EM UMA PERSPECTIVA CRÍTICA

Neste capítulo, trataremos da inserção das tecnologias na educação, não do
artefato tecnológico em si (tablets, computadores, celulares etc.), mas de como os
aspectos políticos, ideológicos e as relações de poder que estão presentes nesse
fenômeno têm sido compreendidos no campo educacional.

Partiremos de uma

compreensão do significado de educação e tecnologia, em seguida trataremos do
discurso que tem sido praticado para essa relação sob uma perspectiva crítica, e por
fim, faremos algumas colocações considerando a discussão proposta.
A inserção dos artefatos tecnológicos nas práticas educativas tem se tornado
cada vez mais corriqueira. De acordo com Selwyn (2011), o entendimento de
“tecnologia educacional” é aceito por grande parte dos envolvidos com a educação.
E, na maioria das vezes, a aceitação natural dessa ideia impossibilita uma análise
aprofundada e crítica das consequências que essa relação pode provocar na
formação dos indivíduos e no papel político que a educação exerce (ou deveria
exercer) na coletividade.
Não podemos negar que os avanços proporcionados pelas Tecnologias
Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) têm aspectos positivos na sociedade
contemporânea. A alteração de tempo e espaço, por exemplo, contribui para a
mobilização social através da construção de redes de contato e favorece o
compartilhamento de ideias e conhecimento.
Apresentaremos a seguir alguns dos discursos otimistas que vêm sendo
relacionados à tecnologia na sociedade contemporânea, apontados por alguns
críticos da tecnologia, como Morozov (2018), Selwyn (2011, 2017a) e Bannell
(2017).
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Marshall McLuhan (1911-1980), teórico da comunicação, foi um dos
precursores do conceito de “Aldeia global”, apresentando a ideia da criação futura de
uma rede mundial que tornaria acessível, em alguns minutos, todo o tipo de
informação aos estudantes do mundo inteiro (NASCIMENTO, 2001). Além dele,
outros autores da literatura também foram capazes de prever uma sociedade futura
controlada por máquinas ou por aqueles que detinham o poder sobre as máquinas.
Podemos mencionar os clássicos da literatura “Admirável Mundo Novo” e “1984” de
Aldous Huxley e George Gorwell, respectivamente.
Embora, o termo “disrupção” seja relativamente atual, é possível inferir que
“as previsões tecnológicas” feitas pelos autores citados foram “disruptivas” para o
seu tempo. Na contemporaneidade, os fenômenos tecnológicos comumente vêm
acompanhados do termo “disrupção”. Cunhados pelos professores de Harvard,
Bower e Christensen (1995), compreende que o sistema capitalista funciona em
ciclos compostos por revoluções industriais ou tecnológicas. Cada revolução é
capaz de “derrubar” a anterior, proporcionando o que ele chama de “disrupção”,
onde há um rompimento com o que até então era feito ou com a maneira como era
realizado. A “disrupção” também está associada a soluções que sejam capazes de
expandir o acesso a determinados serviços ou produtos com baixo custo.
Atualmente, podemos observar que as disrupções são preconizadas em sua
maioria pelas Startups4, sobretudo as que estão localizadas no Vale do Silício5. Seus
negócios lucrativos provocam grande impacto econômico, temos um exemplo
polêmico e conhecido que é a criação da Uber, empresa californiana que veio com a
4

Startup é uma empresa nova, até mesmo embrionária ou ainda em fase de constituição, que conta
com projetos promissores, ligados à pesquisa, investigação e desenvolvimento de ideias inovadoras.
Por ser jovem e estar implantando uma ideia no mercado, outra característica dos startups é possuir
risco envolvido no negócio. Mas, apesar disso, são empreendimentos com baixos custos iniciais e
são altamente escaláveis, ou seja, possuem uma expectativa de crescimento muito grande quando
dão certo (SEBRAE, 2011, p. 1).
5
Vale do Silício ou Silicon Valley é o nome dado à região de São Francisco, na Califórnia, onde estão
localizadas diversas grandes empresas na área da tecnologia, como por exemplo, o Google.
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proposta de solucionar uma dificuldade de mobilidade em sua região que possuía
uma defasagem no transporte público, já que os locais eram distantes uns dos
outros e a oferta do transporte público não atendia a demanda da maneira esperada
(MOROZOV, 2018). Nessa perspectiva, a empresa desenvolveu um aplicativo em
que é possível ofertar o transporte de passageiros no seu carro particular para os
clientes cadastrados na ferramenta com um valor abaixo do que era cobrado pelos
taxistas. Essa forma de atuação pode ser considerada uma disrupção pelo fato de
romper com o que era feito anteriormente, e o impacto foi tamanho que os
desempregados atingidos pela crise financeira passaram a “trabalhar na Uber”,
extraindo toda a sua renda dessa atividade. Além disso, algumas cidades
regulamentaram por meio de uma legislação própria o trabalho desenvolvido pelo
aplicativo, e os taxistas que já atuavam nesse nicho de mercado sofreram uma
queda brusca em suas demandas por conta do surgimento dessa nova concorrência
(MOROZOV, 2018).
Outro exemplo que podemos citar é a criação da Airbnb, empresa que
apresenta a proposta de um site e/ou aplicativo em que é possível alugar a sua
residência ou apenas um cômodo dela para hóspedes viajantes por um custo mais
acessível comparado a pousadas e hotéis. A residência, que até então não poderia
trazer um retorno financeiro se o proprietário estivesse residindo nela, agora pode
ser monetarizada desde que compartilhada.
Na educação, de acordo com Morozov (2018), podemos observar a disrupção
na propagação de cursos MOOCs (Massives Open Online Course), que em uma
tradução literal para português significa “Curso Online Aberto e Massivo”. São
cursos que acontecem, em geral, de forma online, direcionados para um grande
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número de pessoas, com assuntos diversos, sem um número mínimo ou máximo de
alunos por turmas e em sua maioria são gratuitos.
Ainda sobre a educação, segundo Bannell (2017), existe um discurso para
ressaltar algumas das vantagens que a tecnologia tem proporcionado, como por
exemplo, o uso corriqueiro de smartphones e tablets por alunos para apurar alguma
informação debatida em sala de aula. Os ambientes virtuais de aprendizagem que
aproximam professores e alunos permitindo a interação, fazendo com que os
trabalhos em grupo se tornem possíveis, pois elimina a relação tempo x espaço.
Nesse sentindo, o conceito de aula pode ser ampliado ou modificado, uma vez que a
presença física não é mais um requisito para que o processo educativo aconteça.
Além disso, criação de Recursos Educacionais Abertos – REA6 que são
compartilhados na web e permitem que professores e alunos encontrem uma grande
diversidade de conteúdo, para além do que é oferecido pelo livro-texto tradicional.
Esses são apenas alguns exemplos do discurso dominante que vem sendo
propagado de como a tecnologia tem se apresentado como solução de alguns dos
problemas que a sociedade atual enfrenta. A cada dia surgem novos aplicativos que
nos ajudam a cuidar da saúde, administrar o tempo, estudar outra língua, ofertar ou
encontrar carona para destinos comuns, dentre outros. A maioria tem a finalidade de
resolver algum problema que os cidadãos vêm enfrentando.
Morozov (2018) nos ajuda a compreender essa questão empregando o termo
“Solucionismo tecnológico”, criticado pelo autor, que está baseado na lógica que
busca desenvolver ou utilizar uma tecnologia existente para resolver algum tipo de
problema.

6

São conteúdos digitais de ensino, aprendizado e pesquisa que estão em domínio público ou
publicados sob licença livre. Os REA podem ser usados, adaptados e/ou distribuídos por qualquer
pessoa.
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De acordo com Selwyn (2011) as tecnologias podem ser definidas como
“Artefatos e aparelhos”, “Atividades e práticas” e “Contexto”. Na educação, a
compreensão de tecnologia como “artefato e aparelho” ocorre na “tecnologia em si e
como são projetadas e construídas antes de atingirem contextos educacionais”
(SELWYN, 2011, p. 39). “Atividades e práticas” se referem ao o que é feito com a
tecnologia em contextos educacionais e com propósitos educacionais. “Contexto”
abrange os “arranjos sociais e formas organizacionais que cercam o uso de
tecnologias e contextos educacionais e com propósitos educacionais” (SELWYN,
2011, p. 39). Consideramos que estas definições também podem ser relacionadas a
outros conceitos para além da educação, por isso, devemos nos ater às práticas e
atividades que as tecnologias proporcionam, nos significados que são atribuídos
pelos usuários, e nas relações sociais e estruturas que são desenvolvidas a partir da
tecnologia. Nessa mesma perspectiva, Morozov (2018) nos alerta que o maior
entrave do “conto de fadas” que o “Solucionismo digital” provoca é: “[...] racionalizar
as patologias do atual sistema político e econômico, apresentando-as como opções
conscientes de estilo de vida” (MOROZOV, 2018, p. 79).
Procuramos soluções digitais para problemas estruturais, uma vez que as
soluções tecnológicas têm sido direcionadas para remediar os efeitos e não as
causas. Morozov (2018) ainda enfatiza que as causas precisam ser conhecidas,
enquanto os efeitos apenas podem ser verificados e controlados. “Governar causas
é difícil e caro, é mais seguro e útil tentar governar os efeitos” (MOROZOV, 2018, p.
89). E por vezes, os dados e algoritmos7 são anunciados para “suprir” as promessas
que o estado de bem-estar social não foi capaz de cumprir, amenizando

7

Algoritmo é uma sequência lógica, finita e definida de instruções que devem ser seguidas para
resolver um problema ou executar uma tarefa.
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“aparentemente” as disparidades concebidas pela doutrina socioeconômica em que
se fundamenta o neoliberalismo.
Para melhor compreender essa relação entre “tecnologias x bem-estar social
x neoliberalismo” é importante pensar que toda doutrina socioeconômica está
baseada em uma visão de mundo e concepção de homem, e essas questões devem
ser

analisadas

historicamente

e

contextualizadas

para

uma

tentativa

de

compreensão dos fenômenos atuais.
O pensamento neoliberal surge no final do século XX, após a segunda guerra
mundial, em oposição às ideias Keynesianas 8 e sociais – democratas, embora “as
ideias centrais sejam as mesmas do liberalismo clássico dos séculos XVIII/XIX”
(BARBOSA, 2017, p. 37). A despolitização da economia, desregulação dos
mercados, estado mínimo, descrença na justiça social, são alguns fatores que o
distinguem do liberalismo clássico (BARBOSA, 2017).
O neoliberalismo consiste em uma reação teórica e política contra o Estado
intervencionista, opondo-se fortemente a qualquer forma de planejamento
da economia. Condena toda ação do Estado que limite os mecanismos de
mercado, denunciando-as como ameaças à liberdade, não somente
econômica, mas também política (RIZZOTTO, 2009, p. 275).

O Estado de bem-estar social, que coloca o estado como organizador da
política, da economia, promotor da defesa social através da oferta de serviços de
saúde, educação, saneamento, energia, e outros benefícios sociais, foi um dos
fatores mais combatidos por esse modelo socioeconômico. “[...] Para os neoliberais
o Estado de Bem-Estar Social era o principal responsável pela desaceleração
econômica vivenciada nos países de capitalismo central na década de 1970, por ser
muito recessivo, interventor, regulador e gastador" (BARBOSA, 2017, p. 37).
8

Doutrina político-econômica criada pelo economista inglês John Maynard Keynes (1883 - 1946), que
se opõe ao Liberalismo, ao defender a intervenção do Estado no controle da economia nacional, com
o intuito de fazer o país atingir o pleno emprego.
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Segundo esse discurso, as finanças dos estados eram afetadas de maneira negativa
pela alta quantidade de benefícios sociais que eram dedicados à população,
enquanto o crescimento da renda dos cidadãos não acompanhava a alta demanda
pelos benefícios sociais (BARBOSA, 2017).
Para superação da crise e retomada do crescimento econômico, o receituário
neoliberal passa a ser uma constante a ser implantada, sobretudo nos países
periféricos e/ou com economias consideradas em desenvolvimento. Esses países
precisavam tomar algumas medidas para se tornarem competitivos no mundo
globalizado. A contar do consenso de Washington em 1989, “foram definidas as
linhas de política macroeconômica, que iriam inspirar as reformas, denominadas
neoliberais em grande número de países periféricos” (RIZZOTTO, 2009, p. 277). As
linhas políticas desse encontro apoiavam-se na desregulamentação do mercado,
abertura comercial e financeira, privatização e flexibilização dos vínculos
trabalhistas, em suma, pode-se conceber o “tripé reformista – desregulamentação,
privatização e abertura econômica” (BARBOSA, 2017, p. 37).
Nos países centrais, como a Inglaterra em 1979, sob o comando de
Margareth Tatcher, e nos Estados Unidos da América (EUA) em 1980, sob o
comando de Ronald Reagan, o pensamento neoliberal foi originado e serviu de
referência para os demais governos. No Brasil, o neoliberalismo foi introduzido
durante o governo de Fernando Collor de Mello em 1989, acompanhado do discurso
da necessidade de modernização e se aprofundou nas décadas de 1990 e 2000.
Retomando a relação entre “tecnologias x bem-estar social x neoliberalismo”,
podemos perceber como as tecnologias têm sido aplicadas de forma a amenizar os
impactos que a ausência de políticas sociais, ou que as próprias políticas
neoliberais, provocam na população. Ela pode amenizar os efeitos por um período,
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tanto que os produtos desenvolvidos no Vale do Silício ou por outros gigantes da
tecnologia são vistos como soluções de problemas que as políticas públicas não
foram capazes de resolver. É como se as estruturas econômicas e políticas
estivessem um passo atrás do que a tecnologia é capaz de fazer de uma forma
muito mais rápida e com apenas um clique. No entanto, de maneira mais radical,
Morozov (2018, p. 91) nos diz que “o diabo não usa dados”, de modo que é muito
mais penoso usar os dados que são gerados pela tecnologia para monitorar as
injustiças sociais, do que a vida cotidiana dos indivíduos que se submetem a ela. As
injustiças não são medidas por sensores.
Além de estar ligada a temas fundamentais da sociedade contemporânea, a
lógica solucionista da tecnologia também tem sido empregada de forma constante
na educação. Um fator que oportuniza a inserção das tecnologias na educação é a
ideologia propagada através do discurso das “escolas fracassadas”, “universidades
falidas”, “fraco desempenho dos professores” e a necessidade de medir a
produtividade dos alunos, professores e sistemas. De acordo com Bannell:
O discurso das “novas tecnologias” tem sido usado, principalmente em
países em desenvolvimento, como pretexto para a substituição de
professores ou, minimamente, a desqualificação do professor em relação ao
processo de aprendizagem, com consequências negativas para o trabalho
docente [...] A narrativa das escolas fracassadas é usada para promover a
crescente indústria de serviços educacionais. Mais importante, os critérios
para avaliar o sucesso ou o fracasso são raramente discutidos ou
desafiados (BANNELL, 2017, p. 23).

Outra questão que também contribuiu para a inserção das grandes empresas
de tecnologia na educação é a percepção de que a produção de materiais
pedagógicos, cursos de educação, dentre outros serviços e produtos educacionais,
têm se tornado um grande negócio. E a busca por novos mercados possibilitou a
penetração do capital em áreas

que até então eram vistas como de
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“responsabilidade” dos estados ou negócios familiares, tendo como exemplo, a
saúde, agricultura e educação.
Uma promessa que acompanha o discurso “solucionista” relacionado à
educação e tecnologia é a democratização da educação nos países em que seus
sistemas educacionais são considerados pobres. Seguindo essa lógica, o Institute of
Directors9 (2016, p. 8 apud SELWYN, 2017a, p. 16) considera necessário: "reformar
a educação para uma era de mudanças tecnológicas e demográficas", sendo um
discurso repetido por dirigentes e industriais, sem que haja uma reflexão do “por
que” ou o “que” essa reforma pode envolver.
No Brasil, por exemplo, houve a inclusão de computadores e outros
equipamentos em sala de aula, arrecadados por meio de campanhas voltadas para
o letramento computacional com o apoio governamental. Porém, em alguns casos,
esses equipamentos permaneceram trancados nas salas em que foram alocados e
sem uso (BANNELL, 2017).
Em nível global, alguns dados podem demonstrar o crescimento da influência
das tecnologias na educação:
[...] em 2015, o gasto estimado no setor educacional global foi de 5,5
trilhões de dólares estadunidenses, com 3% dedicados ao e-learning: ou
seja, 1.7 bilhões de dólares. A expectativa é que esse mercado cresça por
volta de 23% ao ano. A EduK10 da Accel tem dois milhões de estudantes
11
latino-americanos inscritos em 600 cursos. Descomplica
conseguiu
levantar mais de 14 milhões em capital social e de risco. TareasPlus12
oferece mil cursos em espanhol a aproximadamente 700 mil alunos. Veduca
tem a intenção de disponibilizar “educação de qualidade” on-line a qualquer
um no Brasil (BANNELL, 2017, p. 22).
9

O Institute of Directors é uma organização empresarial do Reino Unido, fundada em 1903, para
diretores de empresas, líderes de negócios e empreendedores. Disponível em:
https://www.iod.com/about. Acesso em: 02 out. 2018.
10
A EduK é uma plataforma de ensino com cursos e tutoriais on-line, feita para pessoas que querem
aprender, se especializar, empreender e viver da sua paixão. Disponível em:
https://www.eduk.com.br/empresa. Acesso em: 22 out. 2018.
11
Startup de educação online que ajudar estudantes brasileiros a estudarem para o ENEM e demais
vestibulares. Disponível em: https://descomplica.com.br/sobre/quem-somos/. Acesso em: 22 out.
2018.
12
A Tareasplus é a maior plataforma de vídeos educacionais da América Latina para aprender
ciência e matemática. Disponível em: https://www.tareasplus.com/. Acesso em: 22 out. 2018.
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Devido ao grande número de vantagens e benefícios gerados pelos que
detém o poder, inclusive de disseminar este discurso, é compreensível que exista
um discurso otimista e solucionista relacionado ao emprego da tecnologia na
educação (SELWYN, 2017a), que ao ser considerado de forma acrítica assume uma
postura reducionista e exclui as possibilidades de reflexão. Por essa razão, seria
preciso compreender a tecnologia, sobretudo as digitais, como “uma prática social
cujo sentido e significado econômico, político, social e educacional se definem
dentro das relações de poder entre classes sociais” (FRIGOTTO, 2009, p. 377).
Para desenvolver um posicionamento crítico, Selwyn (2017a, p. 18-22)
destaca cinco características que devem ser levadas em consideração no momento
de analisar os discursos que relacionam o emprego das tecnologias na educação:

1. “Problematizar a tecnologia”: é importante considerar o emprego da TDIC na
educação como “perigosa” ao invés de adotar um discurso dicotômico (bom ou
mau). A premissa do perigo leva ao pensamento crítico, que pode resultar em
ação, ao invés de inércia. Este é um princípio ao qual Selwyn (2017a, p. 19)
recorre a partir de Foucault (1982 apud ROUSE, 2005): “Se tudo é perigoso,
então nós sempre temos algo a fazer. Assim, meu posicionamento leva não a
uma apatia, mas a um hiper-ativismo pessimista”;

2.

“Abordar as questões políticas e relação de poder”: existe uma relação
inerentemente política entre a tecnologia e a educação. Ao considerar que a
tecnologia não é neutra, seu emprego deve ser tratado como ideológico,
podendo ser considerado um mecanismo de promoção de valores e agendas
de interesses hegemônicos na educação;
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3.

“Chamar a atenção para os silêncios e o que é silenciado”: a tecnologia pode
ser um meio de propagação e afirmação das desigualdades, uma vez que o
acesso não é comum a todos os grupos sociais. Segundo Apple (2010) um
dos papéis dos acadêmicos é o de representar aqueles que enfrentam a
desigualdade;

4.

“Objetivar a melhoria”: a adoção de uma postura crítica não se resume na
crítica por si só, tem como objetivo a melhoria. No âmbito da educação e
tecnologia, objetiva melhorar o que é feito hoje;

5.

“Pensar de outra forma”: para produzir novos significados, sentidos, usos e
perspectivas.

A partir dos apontamentos que foram apresentados ao longo do início desse
primeiro capítulo entendemos que se faz necessário retomar o significado de
educação e tecnologia, não apenas no sentido literal da palavra, mas para além da
palavra, considerando as interpretações que ambas exercem na atualidade. Assim,
seremos capazes de analisar de maneira mais profunda os embates, limites e
contradições que têm permeado essa relação.
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1.1 Concepções de educação

Recentemente, muito tem se discutido sobre educação, sobretudo, quando se
está “recém-saído” de um período eleitoral, situação vivida pelo povo brasileiro
nesse momento em que a presente pesquisa tem sido desenvolvida. Mais do que
nunca, muitas mudanças estão previstas para serem implementadas na educação,
como a nova Base Nacional Curricular Comum (BNCC), o Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM) aplicado de forma digital, o projeto “Future-se”, que de acordo
com o Ministério da Educação (MEC) é o “fortalecimento da autonomia
administrativa, financeira e da gestão das universidades e institutos federais. Essas
ações serão desenvolvidas por meio de parcerias com organizações sociais” (MEC,
2019).
A história revela que a educação tem sido ao longo das décadas um campo
de disputa de várias vertentes, seja política, ética ou cultural, podendo ser
considerada um dos principais meios para o alcance dos objetivos governamentais
de cada época, das classes dominantes e dos organismos que possuem uma
posição de poder, e consequentemente exercem influência direta na educação tanto
em nível nacional, como internacional. Por outro lado, a educação com seus
atributos é capaz de promover habilidades, valores e modos de atuação nos sujeitos
que são necessários para uma atividade prática transformadora dos homens e de
suas realidades, enquanto cidadãos conscientes de sua historicidade e politicidade.
Em meio às divergências e dissonâncias que estão postas no campo da
educação trataremos do seu significado, recuperando concepções de: Selwyn
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(2011), Libâneo (2009), Valle (2009) e Freire (2005), a fim de melhor distinguir
concepções críticas.
A origem da palavra educação aponta para dois termos oriundos do latim:
“educare” e “educere”, que significam “alimentar, cuidar, criar, referindo tanto às
plantas, aos animais, como às crianças” e “tirar para fora, conduzir para, modificar
de um estado para o outro” (LIBÂNEO, 2009, p. 72), respectivamente. Nesse sentido
tem se a educação como a sintetização da criação e cuidados que são aplicados
nos sujeitos visando à adaptação dos seus comportamentos as exigências do meio
social (LIBÂNEO, 2009). Por essa razão, o fenômeno educativo se manifesta na
relação familiar, sobretudo, está relacionado à criação dos filhos. Também se
manifesta em outros ambientes, além do escolar, como na educação para o trânsito,
educação rural, dentre outros. Contudo, o que há em comum entre os “vários tipos
de educação” é o entendimento de que:
A ação educadora seria, pois, a transmissão às crianças, aos jovens e
adultos, princípios, valores, costumes, ideias, normas sociais, regras de
vida, à quais precisam ser adaptados, ajustados. Educa-se para que os
indivíduos repitam comportamentos sociais esperados pelos adultos, de
modo que se formem à imagem e semelhança da sociedade em que vivem
e crescem (LIBÂNEO, 2009, p. 73).

Segundo Libâneo (2009), a visão de educação descrita acima está
relacionada a uma compreensão humana e a uma visão estrutural – funcionalista da
sociedade, em que existem fenômenos sociais que se repetem e não se alteram, e a
educação tem uma função de preparar o indivíduo para sobreviver ou viver nessa
sociedade. Existe uma função adaptadora na educação, para que se compreenda o
meio natural e social, e as exigências que são colocadas para estabelecimento de
um convívio saudável entre os pares. Além disso, existe uma necessidade de que os
indivíduos sejam formados para dar continuidade à produção e reprodução da vida
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social, e transmissão dos conhecimentos acumulados entre as gerações. Em suma,
o ato educativo tem a ver com a ação e o resultado de um processo de formação
dos sujeitos até que cheguem à idade adulta, e que ao longo desse processo
adquirem qualidades e capacidades humanas para responder às condições
colocadas por determinado contexto social (LIBÂNEO, 2009). Existem algumas
definições clássicas e teorias da educação que surgem a partir dessas ideias, e que
se apoiam em uma determinada visão de homem.
Essas definições se distinguem em suas finalidades ou ideais, e no modo
como se compreende a relação entre as disposições internas e o ambiente externo.
Como concepção clássica de educação, destacamos as Naturalistas, Pragmáticas,
Espiritualistas, Culturalistas, Ambientalistas, Interacionistas e histórico-social.
As concepções naturalistas consideram que o desenvolvimento é decorrente
de fatores biológicos, por esse motivo também são consideradas inatistas. “A
educação e o ensino devem adaptar-se à natureza biológica e psicológica da criança
e às tendências de desenvolvimento que já estariam basicamente prontas desde o
nascimento” (LIBÂNEO, 2009, p. 74).
As concepções pragmáticas enxergam a educação como um processo
indissociável ao desenvolvimento humano, em que o resultado é a adequação ao
meio. Nessa perspectiva:
A educação não é a preparação para a vida, é a própria vida (...). A
educação é uma constante reconstrução ou reorganização da nossa
experiência, que opera uma transformação direta da qualidade da
experiência, isto é, esclarece e aumenta o sentido da experiência e, ao
mesmo tempo, nossa aptidão para dirigirmos o curso das experiências
subsequentes (DEWEY, 1979, p. 83, apud LIBÂNEO, 2009, p. 75).
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As concepções espiritualistas constituem a educação como um processo
interno de aperfeiçoamento dos indivíduos, mas para isso é preciso aderir às
verdades que vem de fora e dizem como o homem deve ser.
As concepções culturalistas compreendem a educação como uma atividade
cultural dirigida à formação dos indivíduos pela transmissão dos valores culturais e
que se transformam em forças espirituais internas nos sujeitos. “Apropriando-se de
valores culturais, o indivíduo forma a sua vida interior, sua personalidade e com isso
pode criar mais cultura” (LIBÂNEO, 2009, p. 76).
As concepções ambientalistas colocam no ambiente externo a potência para
o desenvolvimento. Por isso, outra corrente que parte do ambientalismo é o
behaviorismo que na tradução literal para o português significa “comportamento”.
Nessa concepção entende-se que as características humanas são moldáveis de
acordo com o ambiente externo.
As concepções interacionistas consideram que o ser humano se desenvolve
biologicamente e psiquicamente na interação com o ambiente. Autores reconhecidos
tanto na educação quanto na psicologia, como Piaget, Wallon, Vygotski, dentre
outros, basearam as suas teorias de desenvolvimento dentro da visão interacionista.
As concepções histórico-sociais se diferenciam das demais apresentadas
acima, pois levam em conta as condições históricas e sociais em que a sociedade
está organizada. Também se diferenciam das outras concepções, porque
consideram as relações sociais e a sociedade como algo mutável e fruto das
contradições existentes no embate entre as forças de poder que exercem influência
direta no ambiente externo. Portanto, esta concepção “[...] para além de sua
configuração como processo de desenvolvimento individual ou de mera relação
interpessoal, insere-se no conjunto das relações sociais, econômicas, políticas,
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culturais que caracterizam uma sociedade” (LIBÂNEO, 2009, p. 79). Dentro dessa
ótica, somente será possível explicar o papel da educação partindo da análise
concreta da realidade social, das formas econômicas, das relações sociais e dos
interesses que estão em jogo. “Com base nesse entendimento, a prática educativa é
sempre a expressão de uma determinada forma de organização das relações sociais
na sociedade” (LIBÂNEO, 2009, p. 79).
Por fim, Libâneo (2009) aponta para uma síntese da concepção históricosocial, que a “divide” em dois sentidos:
Em sentido amplo, a educação compreende o conjunto dos processos
formativos que ocorrem no meio social, sejam eles intencionais ou não
intencionais, sistematizados ou não, institucionalizados ou não. Integra,
assim, o conjunto dos processos sociais, pelo que se constitui como uma
das influências do meio social que compõe o processo de socialização. Em
sentido estrito, a educação diz respeito a formas intencionais de promoção
do desenvolvimento individual e de inserção social dos indivíduos,
envolvendo especialmente a educação escolar e extraescolar (LIBÂNEO,
2009, p. 82).

Considerando a educação como ato intencional, e sob um ponto de vista
Freiriano13, Romão (2016) aponta o ato educativo como dialógico – dialético, por se
tratar de uma relação entre educando, educador e o mundo. Partindo desse “tripé” a
educação pode ser dividida em duas: “Educação Bancária” e “Educação
Libertadora”. A primeira trata de uma educação voltada para a alienação, domínio e
opressão, que envolve uma visão dos homens relacionada a “uma dicotomia
inexistente homens-mundo. Homens simplesmente no mundo e não com o mundo e
com os outros. Homens espectadores e não recriadores do mundo” (FREIRE, 2005,
p. 72). Desse modo, essa prática educativa pode ser comparada à transação
bancária, em que o educador é considerado o “depositante” e o educando como um
“recipiente” que irá receber o “depósito”. O educador exerce a sua função enquanto

13

Termo utilizado para referência ao renomado educador Paulo Freire.
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ser pensante e o educando enquanto ser que recebe os “depósitos” de forma
passiva e acrítica.
Já a educação libertadora em Freire (2005), propõe a identificação das formas
e causas de opressão visando sua superação. Além de questionar as relações de
poder, até mesmo a relação professor-aluno (APPLE; AU, 2015), uma vez que
defende que o educador não seja apenas aquele que educa, mas que, em diálogo,
com o educando também se educa (FREIRE, 2005).
Portanto, o ato educacional é uma relação de “do-discência” – neologismo
criado por Freire para exprimir a simultaneidade e mutualidade do
ensinar/aprender/ensinar -, em que o educador (a) e educando (a) são
sujeitos estratégicos do processo, no qual a aprendizagem é o “princípio
fundante” do ensinar e não o contrário (ROMÃO, 2016, p. 133).

A educação libertadora também busca ser uma pedagogia em que
educadores e educandos tornam-se sujeitos de sua própria história, “capazes de
olhar para a realidade, refletir de maneira crítica sobre ela e empreender ação
transformadora para mudá-la, aprofundando assim a sua consciência para um
mundo mais justo” (APPLE; AU, 2015, p. 422).
Seguindo esse ponto de vista, Valle (2009) declara que o termo “educação”
se refere a “uma atividade que nada tem de natural” (VALLE, 2009, p. 144), e que
está além de uma adaptação ao mundo para os “recém-chegados”. Trata-se então
de um ato democrático pelo qual o logos14 se desenvolve tornando o homem um
animal da pólis15. Isto é, o homem é o único ser capaz de deliberar sobre o que é
bom ou ruim, e nesse sentido se difere dos animais que agem por extinto para
sobreviver.

14
15

Razão discursiva e deliberativa (VALLE, 2009 apud CASSI, 1999, p. 145).
Cidade-estado na Grécia antiga.
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De acordo com Valle (2009) para o homem “o bem e o mal são objeto, não de
apreensão imediata, mas de julgamento, e, portanto, de instituição, não mais se
apresentando como realidades naturais, e sim como objetos de uma criação
específica” (VALLE, 2009, p. 146). Sob essa ótica, a educação é vista como uma
ação de caráter político, sobretudo a educação pública, uma vez que é aberta para
todos, oferece um espaço que deveria ser apropriado para desenvolver o logos
visando uma formação de sujeitos capazes de deliberar sobre as situações dos
ambientes sociais sem que fossem direcionados pelas forças que exercem maior
poder na sociedade.
Selwyn (2011) explica que o conceito de educação tem sido configurado com
o de “aprendizagem”, dado que os dois termos estão intrinsecamente interligados.
Existe uma discussão em torno do processo de aprendizagem que o enxerga como
um produto ou como um processo. Durante muito tempo, sobretudo, no século XX,
muitas teorias da aprendizagem a compreendiam como um produto final ou um
resultado notável. Contudo, existem “respostas diferentes” para a aprendizagem:
“[...] compreensão ou abstração de significado; aprender envolve relacionar partes
de um assunto entre si e com o mundo real” e “[...] como interpretação e
compreensão da realidade; aprender envolve compreender o mundo por meio da
reinterpretação do conhecimento” (SELWYN, 2011, p. 7).
Essa visão considera a aprendizagem como um processo contínuo e “como
algo que engaja um indivíduo em criar sentidos sobre si mesmo e formular um
entendimento do mundo em que vive” (SELWYN, 2011, p. 7). Mas, a educação não
se resume a um processo de facilitação da aprendizagem, também está relacionada
ao meio social, questões micropolíticas, culturais organizacionais, questões
socioeconômicas, de classe e outros fatores que interferem na sociedade. E
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considerando o âmbito das tecnologias educacionais, o seu estudo “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).
Com base em todos os pontos de vistas apresentados sobre o conceito de
educação, e baseado numa perspectiva crítica, podemos perceber que prevalece a
ideia de que o ato educativo é intencional, e na educação formal, no âmbito das
instituições escolares, a ideia de que a educação e os processos de aprendizagem
desenvolvidos por meio dela se fundamentam em uma visão de homem. Essa visão
pode compreender o homem como sujeito passivo e que deve se adaptar às regras
e normas de conduta de um meio social existente, ou pode enxergar o homem como
um sujeito criativo, e que se diferencia dos animais por ser capaz de agir sobre o
mundo de forma reflexiva, avaliando as vantagens e prejuízos das suas atitudes.
Além disso, a capacidade ontológica do homem de agir sobre o mundo e produzir a
sua própria existência o faz um cidadão político e consciente.
Ainda apoiados na visão crítica da educação faz-se necessário analisar as
condições políticas, econômicas e visão de homem que tem fomentado a inserção
das tecnologias na educação. Já sabemos que existe uma intencionalidade em todo
ato educativo, e desvendar o que está por trás do incentivo e admiração pelas
tecnologias educativas é fundamental para aqueles que enxergam na educação uma
força motora para combater as desigualdades e as ideologias que a reforçam, em
especial na educação formal.
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1.2 O que entendemos por tecnologia?

Atualmente a palavra tecnologia não causa nenhum tipo de estranhamento
em quem a pronuncia ou em quem a escuta, se tornou popular e está
constantemente associada ao desenvolvimento e a um estilo de vida moderno.
Existem até pessoas que são diagnosticadas com vício em tecnologia, que deixam a
vida social para passar grande parte do seu tempo em frente às telas de seus
computadores ou no celular.
Temos como exemplo desse grande impacto das tecnologias em nosso
cotidiano um assunto que recentemente foi muito discutido: desde o dia 17 de julho
de 2019 o Instagram16 começou a realizar um teste ocultando o número de likes 17
nas publicações feitas na rede social. Percebeu-se que o número de likes afetava
diretamente a vida de pessoas, que ficavam tristes quando o número de curtidas em
suas fotos ficava abaixo do esperado, se sentiam rejeitadas ou se comparavam a
outros usuários que tinham mais likes em suas publicações. Em comunicado oficial o
Instagram publicou a seguinte nota: “Queremos que seus seguidores se concentrem
no que você compartilha não em quantas curtidas suas publicações recebem.
Durante esse teste, somente você poderá ver o número total de curtidas nas suas
publicações”. Dessa forma, pretendia-se diminuir um possível clima de competição
entre os seguidores, e os posts18 poderiam ser feitos sem medo de “flopar” –

16

“Instagram é uma rede social de fotos para usuários de Android e iPhone. Basicamente se trata de
um aplicativo gratuito que pode ser baixado e, a partir dele, é possível tirar fotos com o celular, aplicar
efeitos nas imagens e compartilhar com seus amigos”. Fonte: Canal Tech. Disponível em:
https://bit.ly/2rqRvTl. Acesso em: 12 ago. 2019.
17
É uma das formas que o usuário da rede social possui para demostrar que gostou de determinada
publicação.
18
São as fotos que o usuário decide compartilhar com os seus amigos no Instagram. Para
compartilhar é necessário “postar” a foto, ou seja, publicar na sua página.
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neologismo entre os usuários da internet para dizer que algo ou alguém não fez
sucesso ou fracassou.
Essa situação recente, entre tantas outras, nos faz refletir sobre como um
simples artefato, por exemplo, o celular, e os aplicativos que nele estão têm
assumido protagonismo tão grande em nosso dia a dia? Por que a tecnologia tem
tanta “autoridade” sobre a maneira como nos sentimos em relação aos outros e
como nos comportamos? E na educação, por que a sua presença tem sido
aclamada e a sua ausência tem sido percebida como atraso?
Embora essas não sejam as nossas questões de pesquisa, para tentar refletir
sobre esses questionamentos que surgiram ao longo das reflexões, partiremos do
sentido etimológico da palavra. Tecnologia tem sua origem do grego e pode ser
dividida em duas partes: “techné” e “logia”, em que o primeiro termo “pode ser
traduzido como habilidade, arte ou ofício”, e o segundo como “a compreensão de
algo”, ou como “ramo do conhecimento” (SELWYN, 2011, p. 16). Ainda concordando
com Selwyn (2011, p. 16): “Nesse sentido, a palavra “tecnologia” sempre se referiu a
processos e a práticas para se fazer coisas, compreender coisas ou criar
conhecimento”.
Uma forma comum de compreender a tecnologia e em nível básico, é
considerá-la como um processo pelo qual o ser humano modifica a natureza para a
satisfação de suas necessidades (SELWYN, 2011). Do mesmo modo, podemos
encontrar a seguinte definição: “um conjunto de conhecimentos, métodos e
processos usados em determinado ramo de atividade” (BECHARA, 2009, p. 851).
Nesse sentido, a tecnologia existe desde a pré-história, onde o aprimoramento de
técnicas proporcionou a evolução dos modos de vida e de produção da sociedade.
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Na Idade da Pedra, por exemplo, os homens que conseguiram garantir a sua
sobrevivência precisaram fazer novos usos dos elementos naturais com o objetivo
de dominar homens e animais. A água, o fogo ou um pedaço de osso de um animal
eram utilizados para fins de proteção e garantia de segurança. Logo, a relação entre
a espécie humana e a natureza se modificou, gerando formas de adaptação aos
ambientes até então inóspitos. Ordenados em tribos nômades os homens primitivos
passaram a dominar o uso do fogo e aprimoraram as suas técnicas de caça. Para
garantir a sobrevivência, também organizaram habitações, desenvolveram roupas e
tecnologias para a criação de ferramentas de metais e cerâmicas. Ao se tornarem
agricultores, inventaram o uso da roda, de sistemas de irrigação, arado dos
moinhos, dentre outras tecnologias. Construíram grandes obras, cidades, fábricas,
máquinas, transportes coletivos e diferentes formas de aquisição de energia (carvão,
gás, vapor etc.). O desenvolvimento tecnológico de cada época marcou a cultura e
as formas de “estar” no mundo (KENSKI, 2012, p. 20).
O conceito de tecnologia numa visão pré-histórica faz referência ao uso de
ferramentas e técnicas para adaptação e controle do ambiente pelos humanos
(SELWYN, 2011). Esse aspecto é um dos pontos chaves para revelar o que difere
os homens dos animais, que não satisfeitos com a sua existência a redefinem com o
objetivo de melhorar as formas de estar no mundo. Por isso, é importante observar
que as tecnologias possuem dois aspectos: técnicos e sociais. Não se resumindo a
um simples artefato, mas também a maneira como aquele artefato impacta a
existência humana e influência diretamente as “normas” sociais. Além do fato de
serem elaborados por homens para um determinado fim, isto é, não são neutros.
Cabe ressaltar que na contemporaneidade, a tecnologia pode ser referida a
uma gama de aspectos diferentes (SELWYN, 2011, p. 30):
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Hardware, sistemas e aparelhos de computação (como desktops,
notebooks, tablets, lousas interativas, sistemas de simulação e ambientes
imersivos);

Aparelhos de computação pessoal (como celulares, smartphones,
PDAs, mp3 players);

Aparelhos audiovisuais (como rádio digital, televisão digital, fotografia
digital, vídeo digital);

Consoles de jogos e máquinas de jogo portáteis; Pacotes de software
relacionados a “conteúdo” (programas de simulação, pacotes tutoriais);

“Conteúdo”, serviços e aplicativos de Web (inclusive páginas de Web
e serviços de Web);

Outros aplicativos de internet como e-mail e “Voice Over Internet
Protocol” (VOIP) (incluindo Skype e outros serviços de telefonia).

Seguindo a sugestão de Donald Mackenzie e Judy Wajcman (1985, p. 3), a
tecnologia pode ser vista de três formas: “os objetos físicos em si; as atividades
humanas conduzidas com esses objetos físicos; o conhecimento humano que rodeia
essas atividades, ou seja, o que as pessoas sabem, assim como aquilo que elas
fazem”. Os exemplos que foram dados ao longo deste capítulo evidenciam essas
questões, como por exemplo, o Instagram que não se trata apenas de um local para
depositar as fotos dos seus melhores momentos, como era o álbum de fotografia há
alguns anos. Passou a ser uma rede de compartilhamento de “tendências” da moda
e de comportamento, tanto que a rede já gerou uma nova profissão: os “Digitais
Influencers” ou “Influenciadores digitais” - são os indivíduos que possuem muitos
seguidores e usam as redes sociais para expressar suas opiniões sobre diversos
conteúdos, influenciando as escolhas e opiniões das pessoas que os seguem.
Outro fator de grande impacto e que demonstra os aspectos sociais da
tecnologia foi à criação da internet:
Muitos concordarão que a internet é mais do que cabos de cobre e de fibra
ótica, conexões sem fio, teclados, processadores e monitores que
constituem as redes materiais de computadores que a suportam. De fato,
quando as pessoas falam sobre a internet, normalmente referem-se às
atividades nas quais se engajam on-line, às culturas que circundam essas
atividades sociais e ao conhecimento que resulta dessas atividades
(SELWYN, 2011, p. 17).
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Essa criação contribuiu para a substituição das tecnologias analógicas para
as digitais, que permitem armazenar um maior número de informações, de forma
mais leve e barata. Nas tecnologias digitais os dados também são mais fáceis de
serem manipulados. Um exemplo prático é perceber como é mais dispendioso
manipular as fotos contidas em um álbum de fotografias do que visualizar as fotos
na tela de um computador, tablet ou celular.
A influência dos avanços tecnológicos na sociedade provocou a criação da
expressão “Cibercultura”, adotada por alguns pesquisadores. De acordo com
Rüdiger (2013), a Cibercultura pode ser definida como um processo de formação
histórica, prática e simbólica, que se expande no cotidiano através do
desenvolvimento das novas tecnologias eletrônicas de comunicação. Ou melhor, é
um fenômeno provocado pelos avanços tecnológicos e que atinge a sociedade
definindo uma nova cultura e um novo pensamento em rede. A criação da Web
(WWW) permitiu a socialização em massa e a criação de interações sociais que
possibilitam a criação de novas comunidades e redes de contato. Selwyn (2011)
destaca que existe uma diferença entre as tecnologias da década de 1990 para os
aplicativos da internet contemporânea. Antes eram usados com um propósito
“instrumental”, na busca por informações e na coleta de conhecimento. Na
contemporaneidade passam a ter um uso “expressivo”, criando comunidades de
usuários e construindo redes.
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1.3 Educação e tecnologia em diálogo

Recentemente, os pesquisadores Rosado, Ferreira e Carvalho (2017) se
propuseram a analisar a literatura acadêmica brasileira online e em língua
portuguesa na área de tecnologia e educação. A análise tinha como objetivo apontar
as tendências contidas nas concepções do universo amostral, no que diz respeito à
tecnologia e educação. Em maio de 2016 as buscas se iniciaram, utilizando a
palavra “tecnologia” nos vários campos de pesquisa das revistas, a partir de então
foram selecionados 193 artigos e um total de 28 revistas qualificadas no estrato “A”
do sistema Qualis Periódicos Educação no quadriênio 2013-2016.
Após análise dos artigos, os pesquisadores concluíram que a amostra
revelava muitos indícios de concepções acríticas de tecnologia. Essa questão pode
ser percebida quando se nota a falta de aprofundamento histórico em alguns
trabalhos que desenvolveram narrativas de “inovação educacional”, quando na
verdade as mesmas práticas continuam sendo realizadas, só que com outros tipos
de suporte. Por exemplo, o uso de planilhas eletrônicas para realizar cálculos que
eram feitos manualmente; o uso do computador para a criação de textos, dentre
outros. Além disso, a inclusão de novos artefatos tecnológicos tem gerado pouca
problematização em relação a questões curriculares e pedagógicas. Ainda
destacamos uma das conclusões que consideramos mais relevante diante do nosso
objeto de estudo, que é a
necessidade de consolidação da área, que ainda não conseguiu firmar
conceitos, metodologias e desenvolvimentos teóricos suficientemente
robustos e que, principalmente, não sejam apoiados em visões
universalistas e naturalizadas da tecnologia” (ROSADO; FERREIRA;
CARVALHO, 2017, p. 240).
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Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei nº 9.394/96,
a palavra tecnologia é mencionada 15 vezes. Inicialmente, na “Seção III - Do Ensino
Fundamental”, o inciso II versa sobre “a compreensão do ambiente natural e social,
do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a
sociedade” (BRASIL, 1996). Em seguida as tecnologias são citadas nos direitos e
objetivos de aprendizagem nas áreas de conhecimento do Ensino Médio (Seção IV).
Também é mencionada na educação profissional (Art. 39), superior (Art. 43),
formação continuada de profissionais da educação (Art. 62 - § 2º e § 3º), e em
especial o artigo 80 que versa sobre a educação a distância.
Avançando um pouco mais no tempo, no último Plano Nacional de Educação
(PNE), a palavra tecnologia aparece 17 vezes no contexto de estratégias a serem
implementadas para que sejam alcançadas 11 das 20 metas especificadas no
documento” (ROSADO, FERREIRA; CARVALHO, 2017, p. 209). O PNE trata de
“tecnologias

pedagógicas”,

“recursos

de

tecnologia

assistiva”,

“tecnologias

educacionais para a alfabetização de crianças”, “tecnologias educacionais e práticas
pedagógicas

inovadoras”,

“tecnologias

para

correção

de

fluxo,

para

acompanhamento pedagógico individualizado”, entre outros. Nesse documento, as
tecnologias estão, em sua maioria, associadas aos verbos “desenvolver” e
“divulgar”, e ainda segundo Rosado, Ferreira e Carvalho (2017), são apresentadas
no plano como necessárias para o alcance das metas, no sentido de ampliação do
acesso e inovação pedagógica.
Já na “Estratégia setorial de educação” do Banco Mundial em 2000, é
“recomendada a utilização de novas tecnologias e modalidades de educação a
distância para reduzir custos e aumentar o nível de acesso” (PEREIRA; PRONKO,
2015, p. 125).
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É possível encontrar na nova Base Nacional Curricular Comum (BNCC) o
termo tecnologia 291 vezes, sugerindo a relevância atribuída à tecnologia na
atualidade, sob o discurso de preparar os educandos para as novas demandas
sociais. Podemos destacar alguns trechos do documento que ilustram essas
afirmações:
Há que se considerar, ainda, que a cultura digital tem promovido mudanças
sociais significativas nas sociedades contemporâneas. Em decorrência do
avanço e da multiplicação das tecnologias de informação e comunicação e
do crescente acesso a elas pela maior disponibilidade de computadores,
telefones celulares, tablets e afins, os estudantes estão dinamicamente
inseridos nessa cultura, não somente como consumidores. Os jovens têm
se engajado cada vez mais como protagonistas da cultura digital,
envolvendo-se diretamente em novas formas de interação multimidiática e
multimodal e de atuação social em rede, que se realizam de modo cada vez
mais ágil. Por sua vez, essa cultura também apresenta forte apelo
emocional e induz ao imediatismo de respostas e à efemeridade das
informações, privilegiando análises superficiais e o uso de imagens e
formas de expressão mais sintéticas, diferentes dos modos de dizer e
argumentar característicos da vida escolar (BNCC, 2018, p. 60).

A quinta competência geral da educação básica descreve:
Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas
práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e
disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva (BNCC, 2018, p.
38).

Reconhece-se a eminência de trabalhar as tecnologias no ambiente escolar,
pois os jovens precisam compreender essa nova cultura digital em que o ambiente
externo está imerso. Também se fala na compreensão das tecnologias de forma
crítica e reflexiva para se comunicar, produzir conhecimento e compartilhar
informações. De fato, essas questões são importantes e necessárias, contudo é
preciso ultrapassar os “muros” da lógica solucionista para refletir sobre os contextos,
arranjos sociais, as formas de organização e os propósitos que envolvem a prática
das tecnologias educacionais. Em uma sociedade marcada por desigualdades,
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como na realidade brasileira, será que preparar um aluno para se adaptar ou se
adequar à cultura digital é o suficiente para a sua formação enquanto cidadão? E
aqueles terão acesso aos artefatos tecnológicos somente no ambiente escolar, mas
que ao chegarem a casa e se depararem com a “mesa vazia”, apenas aprender a
interagir no ciberespaço é o suficiente para torná-lo protagonista da sua história?
A pouca “problematização” do uso da tecnologia na educação a tornaria um
meio para fomentar conceitos e práticas que desfavoreçam a autonomia e cidadania
dos sujeitos, desumanizando o processo educativo. Podemos mencionar alguns dos
conceitos que têm sido discutidos no âmbito educacional, e que as tecnologias
desempenham um papel importante para sua afirmação: “Aprendizagem ao longo da
vida (AVL)”, tratado por Stephen Ball (2013) em que se desvenda a proposta de uma
“sociedade totalmente pedagogizada”, que vai ao encontro de preceitos requeridos
por uma ideologia neoliberal, em que predomina a perspectiva do “euempreendedor”, na qual os sujeitos são totalmente responsáveis pelos seus
resultados, desprezando fatores sociais e econômicos, que influenciam diretamente
o processo de ensino-aprendizagem. Os sujeitos devem desenvolver certas
características como: “eficiência”, “flexibilidade”, “adaptação”, para que sobrevivam
no mundo atual. Podemos perceber a disseminação desses conceitos ainda que de
forma “discreta” por meio da proliferação dos cursos MOOCs, que estão a serviço da
população para que os sujeitos se desenvolvam. Mas, será que todos têm igual
acesso a rede de internet ou computadores?
Outra questão relevante é que as TDICs têm sido “alocadas na posição de
agentes, como se fossem o sujeito das formulações” (BARRETO, 2017, p. 127). Os
discursos colocaram as tecnologias digitais no lugar de sujeitos, como se elas
exercessem ações de forma autônoma, quando na realidade são os humanos que
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as programam e/ou usam as tecnologias. Barreto (2017) também levanta a questão
de que as tecnologias atendem à lógica da subordinação do trabalho ao capital,
segundo a qual o seu uso pode ser empregado para aumentar as formas de
controle.
Na realidade, não queremos nos desfazer de todas as possibilidades positivas
que a tecnologia tem nos proporcionado e reconhecemos o fantástico trabalho e o
altíssimo nível de inteligência que seus criadores possuem. No entanto, queremos
relembrar que a capacidade criativa do ser humano está diretamente associada à
criação das tecnologias, e que isso contribui para a sua essência política. As
tecnologias na educação devem contribuir para graus maiores de criticidade,
desvendando as relações de poder e abrindo novas portas para a reinvenção do
indivíduo e do ambiente que o cerca, e não ao contrário.
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2 UMA PERSPECTIVA CRÍTICA EM EDUCAÇÃO A PARTIR DE PAULO FREIRE

No capítulo anterior, discutimos a necessidade de a área de Educação e
Tecnologia abarcar mais trabalhos na perspectiva crítica. Na educação, temos uma
perspectiva que caminha nesta direção e pode contribuir com subsídios teóricos
para análises mais realistas. Trata-se da pedagogia crítica que busca evidenciar as
relações de poder, as desigualdades sociais, culturais e econômicas e os
desdobramentos que surgem a partir dessas relações. No entanto, Apple e Au,
(2015), apontam que essa e outras definições mais abrangentes da pedagogia
crítica são um tanto vulneráveis, pois podem apresentar diversos significados, como
por exemplo, a criação de salas de aulas cooperativas com um conteúdo político, até
uma concepção mais sólida que envolve os fundamentos e propósitos da educação
e os seus processos baseados em uma perspectiva crítica, que possibilita uma
generalização demasiada que não elabora uma definição concreta, assim como,
uma redução do termo limitando a sua capacidade de abrangência.
Para esclarecer e amenizar as disparidades encontradas na definição desse
termo, Apple e Au (2015) revelam alguns parâmetros fundamentais para que se
desenvolva uma “Pedagogia Crítica” em educação, e um dos passos iniciais para
exercer esse tipo de pedagogia é se “comprometer com o processo de
reposicionamento” (APPLE; AU, 2015, p. 416). Mais conhecido como “Empatia”, o
processo de se colocar no lugar do outro, sobretudo dos despossuídos, nos move a
agir contra tudo aquilo que provoca, contribui e reforça a opressão. Isto é, os sujeitos
são chamados a sair da sua condição de apatia para a ação. Trata-se então, de uma
pedagogia em que a crítica é o pontapé inicial para a práxis.
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Também são apresentadas por Apple e Au (2015), cinco tarefas em comum
com as quais a análise crítica e os envolvidos no processo educacional deverão se
ocupar: 1) Trazer à tona ou revelar as amarrações ou vínculos existentes entre as
políticas e as práticas educacionais que apontam para as relações de poder e
exploração na sociedade; 2) Desenvolver um engajamento que expõe as
contradições, mas que, ao mesmo tempo, mostra os espaços para ação. Ou seja, a
crítica por mais embasada ou conceitualizada que seja, deverá provocar uma ação
anti-hegemônica, e nunca uma apatia desesperançosa; 3) Dar continuidade à
“tradição do trabalho radical”, no qual a pedagogia crítica se propõe. Ainda que seja
necessário analisar os limites e contradições das múltiplas abordagens críticas que
foram desenvolvidas até então, a memória do que elas nos proporcionaram até aqui
não podem ser desfeitas. A partir delas, a visão crítica é renovada, aprimorada e
reescrita; 4) Redefinir o conceito de pesquisa, com a intenção de agir em favor dos
grupos de pessoas ou movimentos sociais que estão envolvidos em questionar as
desigualdades existentes nas relações de poder da sociedade; 5) Atuar junto aos
movimentos sociais progressistas, oferecendo o conhecimento que a educação
crítica proporciona com vistas ao combate da desigualdade.
Um educador que possui uma extensa obra e que atende a essas
características colocadas por Apple e Au (2015) para exercício de uma pedagogia
crítica é Paulo Freire. Ainda segundo Apple e Au (2015), o nome de Freire é
sinônimo de pedagogia crítica, reconhecido internacionalmente.
No Brasil, durante a década de 70, Paulo Freire se consagra como um
expoente da Pedagogia Crítica ao lançar o livro “Pedagogia do Oprimido” (FREIRE,
1974), “com base nas teorias pós-coloniais de Franz Fanon, Amílcar Cabral e Albert
Memmi, e na visão revolucionária igualitária de Marx, Engels e Lenin” (APPLE; AU,
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2015, p. 422). No entanto, a sua trajetória marcada pela luta contra as
desigualdades não se resume ao livro; toda a sua obra que foi “amplamente utilizada
entre os pedagogos críticos do mundo inteiro” (APPLE; AU, 2015, p. 422). A leitura
de seus livros revela uma história dedicada a desvelar e superar a relação existente
entre opressores e oprimidos. Assim como sua história de vida.
Paulo Freire, desde a sua infância, já apresentava sinais do que se tornaria
quando adulto: com apenas 11 anos de idade já se perguntava o que poderia fazer
para tornar o mundo menos feio e um lugar onde as pessoas não sentiriam o
“estômago morder a si próprio” pela falta de alimentação (STRECK; REDIN;
ZITKOSKI, 2016). Sua primeira graduação foi em Direito, no entanto, deixou de
exercer a função de advogado para se tornar um educador após perder a sua
primeira causa: tratava-se de um dentista que adquiriu dívidas para montar o seu
próprio consultório, e solicitava um pouco mais de tempo para se estabilizar
financeiramente e quitar tais pendências. Esse cenário de injustiça social o mobilizou
a mudar de profissão e lutar por uma sociedade com menos desigualdade.
A partir da metade da década de 1950, enquanto atuava no Serviço Social da
Indústria (SESI) desenvolveu um método de alfabetização 19 de jovens e adultos,
inicialmente, realizado no nordeste brasileiro. Essa metodologia ficou conhecida por
ter proporcionado, em 1963, a alfabetização de 300 trabalhadores rurais em 45 dias.
Durante o governo do presidente João Goulart, foi convidado pelo ministro da
educação Paulo de Tarso para o cargo de coordenador do recém-criado Programa
Nacional de Alfabetização. Dessa forma, seu método chegaria a outros estados

19

“O método consistia em três momentos básicos: a investigação temática (busca de palavras e
temas-chave no universo vocabular do(s) aluno(s) e da sociedade onde vive(m)), a tematização (a
codificação/decodificação desses temas/palavras e seu significado social) e a problematização
(busca de superação das primeiras impressões por uma visão crítica)” (GOHN, 2017, p. 14).
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brasileiros, não fosse o golpe militar de 1º de abril de 1964 (PROJETO MEMÓRIA,
1997).
O contexto que antecede o período da ditadura militar foi marcado pelo
movimento de alfabetização e reformas de base, culminando em um cenário
nacionalista e de mobilização popular que gerou “um conjunto de ideias políticas,
filosóficas e pedagógicas que nasceu com os Movimentos de Educação de Base e
Cultura Popular no final dos anos de 1950 e início de 1960” (GOHN, 2017, p. 13).
Esse movimento ficou mais conhecido como “Educação Popular”, e cresceu no
interior da resistência popular dos anos de 1970 e 1980 (GOHN, 2017). Alguns
aspectos relevantes que estão presentes no paradigma da Educação Popular são:
A valorização da cultura popular, a centralidade atribuída ao diálogo, à ética
e à democracia no processo de construção de relações sociais mais justas;
a necessidade de ter como referência constante, ao longo de qualquer
processo pedagógico ou de mudança social, a realidade da vida dos
educandos e a forma como eles encaram esta realidade – a relação entre
conhecimento e politização, entre educação e movimentos sociais; o
estímulo à participação dos educandos em todas as fases do processo
educativo; a atenção ao pequeno, ao miúdo, ao cotidiano; a tentativa de
fazer com que o ensino seja também pesquisa, uma investigação curiosa
sobre a realidade (CEDI20 apud GOHN, 2017, p. 13).

Paulo Freire pode ser considerado a síntese desse paradigma, uma vez que a
sua perspectiva de educação e o seu método de alfabetização significaram uma
nova possibilidade de um fazer educativo contra-hegemônico diante do que estava
proposto. Os programas que predominavam na época eram apoiados por agências
norte-americanas e de outros países, e estavam sendo desenvolvidos na América
Latina desde o término da II Guerra Mundial (GOHN, 2017).
Devido ao golpe militar, foi preso duas vezes, sendo forçado a viver longos
anos de exílio no exterior. Durante esse período não deixou de produzir e se
envolver com as causas sociais. No Chile, escreveu uma de suas principais obras:
20
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“A Pedagogia do Oprimido”, bem como “Extensão ou comunicação?”, “Ação cultural
para a liberdade”, dentre outros. O período vivido no exterior possibilitou o convite
para lecionar na Universidade de Harvard nos Estados Unidos da América - EUA,
trabalhar no Conselho Mundial de Igrejas Cristãs em Genebra, na Suíça, e
desenvolver projetos em países africanos (STRECK; REDIN; ZITKOSKI, 2016). Em
1979, com a anistia dos exilados políticos, retorna ao Brasil sendo mais afamado no
exterior do que em seu próprio país.
A pedagogia crítica desenvolvida por Paulo Freire está fundamentada na
“Problematização” e no “Diálogo”, tornando o conceito de educação concebido por
ele mais conhecido como a “Educação Problematizadora”. Esta concepção de
educação está inserida em um projeto emancipador e libertador, que está para além
da Educação. A problematização consiste em “desvelar” a essência dos objetos que
são problematizados.
Na medida em que a “desvelam”, se aprofunda sua consciência nascente,
conduzindo assim à conscientização da situação pelas classes pobres. Sua
autoinserção crítica na realidade, ou melhor, sua conscientização, faz com
que sua apatia se transforme num estado utópico de denúncia e anúncio,
um projeto viável (FREIRE, 1979, p. 45).

O termo “problematização” não possui um sentido uníssono em Freire, pois
em alguns momentos é entendido como “um método de conhecimento e de
aprendizagem” e em outros como “uma condição ontológica que torna possível a
ação intencional do sujeito e o leva a se posicionar de maneira ativa diante dos
objetos e dos conhecimentos do mundo” (MÜHL, 2016, p. 328). Nesse sentido, Mühl
(2016) conclui que a “problematização” possui um sentindo epistemológico, por se
tratar de uma maneira de conceber o conhecimento e de agir sobre ele. E o outro
sentido é antropológico ou ontológico, por ser inerente ao ser humano.
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A perspectiva “problematizadora” de educação em Freire (2005) também
propõe a identificação das formas e causas de opressão visando sua superação.
Além de questionar as relações de poder, até mesmo na relação professor-aluno
(APPLE; AU, 2015), uma vez que, por exemplo, defende que o educador não seja
apenas aquele que educa, mas que, em diálogo, com o educando também se educa
(FREIRE, 2005). Busca ser uma pedagogia em que educadores e educandos
tornam-se sujeitos de sua própria história, “capazes de olhar para a realidade, refletir
de maneira crítica sobre ela e empreender ação transformadora para mudá-la,
aprofundando assim a sua consciência para um mundo mais justo” (APPLE; AU,
2015, p. 422).
[...] a educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o ato de
depositar, ou de narrar, ou de transferir ou de transmitir os “conhecimentos”
e valores aos educandos, meros pacientes, a maneira de educação
“bancária”, mas um ato cognoscente. Como situação gnosiológica, em que
o objeto cognoscível, em lugar de ser o término do ato cognoscente de um
sujeito, é o mediatizador de sujeitos cognoscentes, educador, de um lado,
educandos, de outro, a educação problematizadora coloca, desde logo, a
exigência da superação da contradição educador – educandos (FREIRE,
2015, p. 78).

Podemos considerar que a “Educação Problematizadora” possui dois
momentos: 1) Desvelar o mundo da opressão; 2) Deixar de ser uma Pedagogia do
Oprimido para ser a pedagogia dos homens em processo de libertação. De maneira
prática:
A educação problematizadora é dialógica, o que significa que é baseada em
uma interação, um diálogo entre o professor e os alunos. O conhecimento é
apresentado de forma problemática em que os alunos discutem e
respondem a perguntas, aprendendo uns com os outros, orientados pelo
professor. O professor, no entanto, não levanta as perguntas, mas estimula
a curiosidade do aluno simplesmente como um exercício, em seu próprio
benefício. Embora o conhecimento do professor não seja considerado igual
ao conhecimento dos alunos, ele ou ela também não são donos do
conhecimento: eles o constroem, em diálogo, uns com os outros (CARNOY;
TARLAU, 2018, p. 96).
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O oposto da “Educação Problematizadora” é a “Educação Bancária”, uma vez
que esta associa os educandos ao “banco”, onde são depositadas “doses de
conhecimento”. O ser pensante é o professor e os alunos deverão raciocinar a partir
do que foi “depositado” neles. Nessa perspectiva a condição de ser histórico dos
indivíduos é “desconsiderada”, pois não há uma relação dialógica a partir dos
conhecimentos que são trazidos de suas vivências extraclasses. Por esse motivo, é
feita a analogia a uma transação bancária. Esse tipo de educação, em geral, é
domesticadora porque exclui o poder criativo dos educandos e os conhecimentos
prévios que já possuem, enxergando-os como seres passivos.
É interessante ressaltar que o título do livro “Pedagogia do Oprimido”, é
proposital ao destacar que esta é uma pedagogia “do” e não “para”.
Frequentemente, os estudiosos caem no “erro” de colocar a sua teoria ou
pensamentos sobre algo numa intenção “para”, não oferecendo a devida escuta ao
objeto ou ao que se pretende estudar ou analisar. Ao colocar que existe uma
pedagogia do oprimido, a despeito do título do livro, mas considerando toda a sua
obra, Paulo Freire outorga a escuta aos despossuídos, trazendo visibilidade aqueles
que por circunstâncias econômicas se tornaram invisíveis à sociedade: os
Oprimidos. Essa pedagogia é direcionada para aqueles que precisam voltar a ter
esperança e se reposicionar no mundo, de maneira crítica e política.
Blikstein (2018) nos alerta para o fato de muitas ideias e conceitos propostos
por pedagogias progressistas, incluindo a de Paulo Freire, tais como: “aprendizagem
personalizada”, “criatividade”, “crítica a hierarquias”, “solução de problemas”,
“colaboração”, inovação”, dentre outros termos, terem sido apropriados por escolas
elitizadas e adeptas a uma visão neoliberal de ensino. É comum observarmos
anúncios de escolas que fazem menção a esses termos, ou que em seus projetos
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políticos e pedagógicos, destaquem a importância de formar alunos críticos, ainda
que não se baseiem nos princípios de uma pedagogia crítica.
Deste modo, toda vez que esses termos que fazem referência a uma
pedagogia crítica são apresentados, deve-se questionar: Quais são as reais
motivações? O autor apresenta como exemplo, o sistema de “aprendizagem
personalizada”, desenvolvido por algumas escolas focadas no ensino com
tecnologias.
Por exemplo, a Summit, uma escola em Redwood City, no Vale do Silício
(EUA), em parceria com o Facebook, iniciou uma nova abordagem de aula
baseada na ideia de um “playlist” de vídeos instrucionais. Alunos recebiam
uma lista diária de vídeos, provas e outras atividades e avançavam na
matéria no seu próprio ritmo, com o auxílio de um mediador em sala de
aula. Outra escola na região de San Francisco, alt.school, também começou
a usar a abordagem dos playlists, mas também equipou suas salas de aula
com microfones, câmeras e sensores sofisticados, na esperança de que
todo o material coletado seria eventualmente estudado por meio de
mineração de dados, fornecendo elementos para a melhora do sistema
(BLIKSTEIN, 2018, p. 83).

A falência da alt.school em 2018 e declarações como da Udacity21 e
Coursera22 mostraram por meio de estudos que os índices de desistência das suas
capacitações alcançaram um total de 94% e que esses sistemas, na maioria dos
casos, serviam para quem tinha um grau de escolaridade avançado ou que já
apresentava um bom desempenho escolar (BLIKSTEIN, 2018). Esses dados
comprovam que a pedagogia crítica, ou, a educação problematizadora não se
resumem a uma personalização em que o aluno consegue estudar o que deseja no
seu tempo, mas revelam que o caráter político e reflexivo da educação são
essenciais para que de fato seja estabelecia essa visão de educação. Além do
mais, a construção desses cursos, o processo pedagógico e avaliativo não parece
encontrar respaldo em propostas como as de Freire.
21
22

Organização educacional com fins lucrativos;
Empresa de tecnologia educacional norte-americana.
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Nessa perspectiva, a potência crítica da obra de Paulo Freire é evidenciada
ao estabelecer o conceito de “Politicidade”, enquanto ação que mobiliza os sujeitos
para um real comprometimento com a transformação de suas realidades,
potencializa o desejo do quefazer23, devolvendo a palavra para o Oprimido. Dessa
forma, o sujeito poderá se reconhecer enquanto ser político, resgatando a sua
esperança e percebendo a sua

condição de “estar sendo no

mundo”,

compreendendo que as realidades são modificáveis e que é possível agir sobre elas
provocando a transformação.
“Homens e mulheres distinguem-se dos animais pelo fato de estarem no e
com o mundo, por serem gente de relação, históricos e inacabados, por isso
debruçam-se a conhecer a realidade, produzindo cultura” (FREIRE, 1979, p.30).
Uma educação progressista não se baseia apenas em slogans, termos ou frases
prontas que estão relacionadas à crítica social, mais do que isso, o entendimento do
homem enquanto ser político, diferente dos animais que agem por extinto, podendo
ser adestrados ou condicionados a determinadas práticas, a capacidade de refletir e
produzir a sua própria vida pode ser considerada um princípio básico para aplicar
uma ação problematizadora em educação. Questionar, duvidar, desvelar realidades,
falsas consciências e ideologias que estão triunfando na sociedade é ontológico ao
ser humano enquanto ser político e democrático. Ainda, de acordo com Freire:
A capacidade de observar, de comparar, de avaliar para, decidindo,
escolher, com o que, intervindo na vida da cidade, exercemos nossa
cidadania, se erige então como uma competência fundamental. Se a minha
não é uma presença neutra na história, devo assumir tão criticamente
quanto possível sua politicidade (FREIRE, 2000, p. 17).

23

No caso, o "que" designa a busca de uma direção e conteúdo para a ação e o "fazer" diz de forma
direta que se trata de um agir no sentido de produzir algo.
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Além de reconhecer o homem enquanto ser político e histórico, outra categoria de
Freire que é necessária para exercer uma prática problematizadora em educação é
o “Diálogo”, indispensável para levar os sujeitos a refletirem sobre as suas práticas e
o seu cotidiano. A reflexão que gera transformação, é comunicação que pressupõe
respeito entre os pares e escuta atenta. Portanto, o “Diálogo” não se resume a uma
simples troca de ideias, devendo ser compreendido como um processo dialético –
problematizador. Implica um olhar para o mundo como algo em construção, gerando
então uma práxis compromissada com a humanização e o desejo de ser mais24.
Para isso, é preciso aceitar que não há uma verdade absoluta, permitindo que os
indivíduos atuem como autores de sua própria história.
A categoria “Diálogo” pode ser percebida em toda a sua obra, ainda que o
conceito não esteja explícito de forma direta, pois o fato de compreender os sujeitos
enquanto seres históricos e inseridos em uma realidade que é possível ser
transformada, por meio da problematização, necessita da prática do “Diálogo” e da
“Politicidade”. No livro A Pedagogia da Indignação, Freire escreve:
A educação é sempre uma certa teoria do conhecimento posta em prática, é
naturalmente política, tem que ver com a pureza, jamais com o puritanismo
e é em si uma experiência de boniteza. A minha compreensão da
politicidade da educação me marca de tal maneira a partir de certo
momento de minha experiência de homem e de educador que dificilmente
deixo de falar dela (FREIRE, 2000, p. 40).

Alguns autores criticam a obra de Freire pelo fato de não abordar certos
temas em específico, como por exemplo, questões de raça, ambientais e de
opressão à mulher (APPLE; AU, 2015). No entanto, segundo Streck, Redin e
Zitkoski (2016), existem algumas características marcantes em Paulo Freire que
contribuíram para que a sua obra se tornasse uma referência na educação em nível
24

Condição humana de permanente procura pelo conhecimento de si mesmo e do mundo, além da
luta pela liberdade.
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mundial, podendo ser considerada atemporal e desenvolvida em diversos contextos
com a intenção de discutir e desvelar a opressão, uma vez que tratam de princípios
que não se restringem somente à educação e à época em que foi escrita. São elas:
- “Ousadia epistemológica”: “Freire não repete as estruturas de pensamento
da tradição filosófica, mas busca inovar a partir do desafio da realidade do oprimido
em diálogo com os instrumentos de análise e reflexão teórica” (STRECK; REDIN;
ZITKOSKI, 2016, p. 17). A análise crítica desenvolvida por ele considera os
indivíduos enquanto sujeitos que devem aprender a dizer a sua palavra e serem
capazes de transformar as suas realidades, compreendendo que a mudança é
possível, pois o mundo “não é”, mas “está sendo”;

- “Pensar esperançoso”: todo pensamento freiriano seria vão se não houvesse
esperança de uma mudança de realidade. Para ele o pensar crítico e esperançoso
mobiliza o homem para a mudança, “somos todos vocacionados a ser mais25 e
jamais estamos condenados a repetir o que já somos. Enquanto seres inacabados,
estamos em busca de novas possibilidades e podemos realizar algo que hoje
apenas é sonho [...]” (STRECK; REDIN; ZITKOSKI 2016, p. 17);

- “Freire e a atualidade”: a sua obra dialoga com as realidades do mundo,
convergindo em uma perspectiva crítica, desse modo, a sua “aplicação” não se
restringe somente à década em que foi produzida, uma vez que a sua releitura
possibilita novas colocações e serve como base para análise da realidade atual;

25

“[...] é uma característica que se expressa na própria buscar do ser mais através da qual o ser
humano está em permanente procura, aventurando-se curiosamente no conhecimento de si mesmo e
do mundo, além de lutar pela afirmação e conquista de sua liberdade” (ZITKOSKI, 2016, p. 369).
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- “Engajamento político”: existe um posicionamento político claro que permeia
toda a sua obra, em favor do Oprimido;
As ideias de Paulo Freire continuam válidas não só porque precisamos de
mais democracia, mais cidadania e de mais justiça social, mas, porque a
escola e os sistemas educacionais encontram-se, hoje, frente a novos e
grandes desafios diante da generalização da informação e do uso intensivo
de novas tecnologias na sociedade. Paulo Freire tem muito a contribuir para
a reinvenção da educação atual (GADOTTI; CARNOY, 2018, p. 14).

Por estas razões, as contribuições de Freire também são referências para
diversos campos além da educação, como por exemplo, a saúde, direito e
assistência social. Gadotti e Carnoy (2018) apontam para o compromisso da
“emancipação” social contido nos escritos de Paulo Freire, compreendendo que a
sua pedagogia questiona os modelos hegemônicos de educação. Deste modo,
compreendemos que a filosofia educacional freiriana tem sido recorrente nesses
tipos de trabalhos, uma vez que retoma essa discussão diante dos desafios atuais
pelos quais a educação tem passado.
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3 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS

A investigação realizada sob uma abordagem qualitativa apresenta-se como
uma pesquisa bibliográfica de caráter exploratório. Enquanto metodologia, a escolha
foi feita com o “objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que
já foi produzido na área em questão” (MOREIRA; CALEFFE, 2008, p. 74), não se
tratando de uma mera repetição do que já foi abordado em um determinado assunto.
Assim como os outros tipos de pesquisa, é necessário que se faça uma reflexão
crítica sobre os artigos que foram analisados e incluídos na pesquisa (MOREIRA;
CALEFFE, 2008).
Esta pesquisa bibliográfica analisou artigos que discutem tecnologia
considerando a obra de Freire como referencial teórico, publicados no período de
2007 a 2017 em periódicos classificados no estrato B1 e B2 pelo sistema Qualis
Periódicos26 no quadriênio 2013 – 2016, da área da Educação. A escolha dos
extratos B1 e B2 deve-se ao fato de que o extrato A já foi analisado em outro
trabalho acadêmico (PELLON, 2019) do nosso grupo de pesquisa “Conexões:
Estudos e Pesquisas em Educação e Tecnologia (CEPETec)27”. Tanto aquela como
esta investigação são ações do projeto “guarda-chuva” “Educação e tecnologia com
referencial freiriano na literatura acadêmica brasileira”, coordenado pela Prof.ª Dr.ª
Jaciara de Sá Carvalho.
Além disso, a delimitação temporal para realização das buscas nos periódicos
até 2017 ocorreu por dois motivos principais: 1) Dez anos seria um intervalo de
tempo considerável e comum em pesquisas desta natureza; 2) Término em
26

É um sistema usado para classificar a produção científica dos programas de pós-graduação no que
se refere aos artigos publicados em periódicos científicos. Qualis afere a qualidade dos artigos e de
outros tipos de produção, a partir da análise de qualidade dos veículos de divulgação, ou seja,
periódicos científicos (CAPES, 2019).
27
Disponível em: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/540778. – Acesso em: 15 fev. 2020.
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dezembro de 2017 porque a principal obra de Paulo Freire, “Pedagogia do
Oprimido”, reconhecida por alguns autores como um marco na pedagogia crítica,
completou 50 anos em 2018. Naquele ano, e em 2019, parte da comunidade
acadêmica, dedicada ao estudo de sua perspectiva teórico-filosófica, realizou o
esforço de revisitá-lo, o que sugere ser um período “fora da curva” no quadro de
pesquisas realizadas com ou sobre este referencial e, portanto, demandaria uma
análise específica ao contexto.
O presente trabalho não deixaria de compor 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. Além disso,
como sugere a pesquisa de Rosado, Ferreira e Carvalho (2017), a literatura da área
de educação e tecnologia carece de trabalhos sob abordagem crítica, que examinem
com “desconfiança” (SELWYN, 2017, p. 18) a temática.
Para estudar os dados desta pesquisa, recorremos a subsídios da Análise de
Conteúdo (AC), fundamentada em Bardin (1977) e retomada por Franco (2005),
embora não tenhamos ficado restritas à proposta. A Análise de Conteúdo é “um
procedimento de pesquisa que se situa em um delineamento mais amplo da teoria
da comunicação e tem como ponto de partida a mensagem” (FRANCO, 2005, p. 20).
A partir da mensagem, que pode ser escrita, oral, gestual, silenciosa, figurativa,
dentre outras, faz-se necessário realizar uma análise semântica, para se atribuir
sentindo ao objeto da pesquisa. Para gerar sentindo, é importante considerar que a
mensagem está diretamente relacionada a quem a produz, envolvendo o seu
contexto histórico e as questões sociais e econômicas do emissor, levando a uma
compreensão do significado e do sentido que se propõe transmitir naquele contexto.
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Essa perspectiva de análise dialogaria com o nosso objetivo de pesquisa,
considerando o contexto político em que nos encontramos no período de escrita
desta dissertação, já apresentado na introdução, em que ocorre um crescimento do
conservadorismo e da extrema direita na política em nível mundial. Este movimento
desvaloriza as humanidades (filosofia, ciências sociais, cultura, educação, artes,
dentre outras) e tenta descredibilizar autores que foram marcantes em determinados
tempos históricos, por apresentarem visões contra-hegemônicas, estando presentes
nas lutas contra a opressão e diferenças sociais. Dentre esses autores, podemos
citar Paulo Freire. Essa perspectiva da AC também é importante para estudar a
relação entre o sentido das mensagens transmitidas nos artigos selecionados, o ano
das publicações e o contexto político e econômico da época em que foram
publicados, servirão como pontos importantes para elaborar as “inferências”, como
veremos mais adiante, que são o ponto-chave da AC.
Analisar a mensagem requer a descoberta de novas informações ou
conexões que façam correlação entre o conteúdo da mensagem e a teoria, gerando
novos achados, comparações, semelhanças e diferenças. Esses achados são feitos
por meio das inferências. Podemos entendê-las como “conhecimentos que
extrapolem o conteúdo manifesto nas mensagens e que podem estar associados a
outros elementos” (FRANCO, 2005, p. 25). A produção da inferência é motivo pelo
qual é feita a análise de conteúdo, uma vez que permite transcender a análise de
uma mera descrição do texto para o diálogo com as teorias, gerando sentido e
novas descobertas. As respostas a algumas questões, que foram utilizadas em
nosso trabalho, nos ajudaram a nortear esse processo de formulação de inferências,
tais como: O que está escrito? Com que frequência aparece no texto? Com que
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intensidade? Quais metáforas e slogans são utilizados para exprimir as ideias?
Existem silêncios e/ou entrelinhas? (FRANCO, 2005).
A Análise de Conteúdo pode ser organizada em três etapas: pré-análise,
exploração do material e tratamento dos dados encontrados através das inferências.
Para iniciar a nossa pesquisa e realizar a primeira etapa da AC que é a préanálise, elaboramos o delineamento da pesquisa que, de acordo com Franco (2005),
“é um plano para coletar e analisar dados a fim de responder a pergunta do
investigador”. Ainda de acordo com a autora, um apropriado plano de pesquisa
deverá ter algumas características fundamentais, como: “explicitar e integrar
procedimentos para selecionar uma amostra de dados para análise, categorias de
conteúdo e unidades de registro a serem enquadradas nas categorias”, e essa etapa
também inclui empreender “comparações entre categorias e as classes de inferência
que podem ser extraídas dos dados” (FRANCO, 2005, p. 32).
Partindo desse pressuposto, começamos a organização da nossa pesquisa,
contabilizando o total de revistas28 B1 e B2, disponíveis nos periódicos do quadriênio
2013 – 2016, da área da Educação do sistema Qualis Periódicos (2019), em seguida
fizemos uma filtragem dos dados obtidos aplicando os seguintes critérios de
exclusão:
- Revistas impressas;
- Revistas em língua estrangeira;
- ISSN associado à outra revista;
- Revistas cujo site encontra-se fora do ar;
- ISSN duplicado;
- Revistas sem campo de busca.
28

Vale ressaltar que o número total de periódicos encontrado nas buscas no portal Qualis Periódicos
se refere ao período do primeiro semestre de 2019.
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O quadro a seguir aponta a aplicação desses critérios nas revistas B1 e os
resultados alcançados:
Quadro 1 – Procedimentos iniciais nas revistas do estrato B1
Procedimento 1: Filtragem de todas as revistas do estrato B1 avaliadas em educação
disponíveis no site Qualis Periódicos (2019)
TOTAL: 542
Procedimento 2: Remoção de ISSN duplicados das revistas
Saldo de revistas após a filtragem: 496
Procedimento 3: Exclusão de revistas (apenas) impressas, em língua estrangeira, ISSN
associado à outra revista, sem campo de busca e com site fora do ar
Revistas em língua estrangeira
187
Revistas somente impressas
131
ISSN associado a outra revista
1
Revistas sem campo de busca
6
Revistas cujo site encontra-se fora do ar
1
Saldo de revistas após a filtragem: 170
TOTAL DE REVISTAS APTAS PARA PESQUISA
Fonte: Elaboração Própria

170

Já resultados encontrados nesta etapa para as revistas classificadas como B2
estão compilados no quadro a seguir:
Quadro 2 – Procedimentos iniciais nas revistas do estrato B2
Procedimento 1: Filtragem de todas as revistas do estrato B2 avaliadas em educação
disponíveis no site Qualis Periódicos (2019)
TOTAL: 357

Procedimento 2: Remoção de ISSN duplicados das revistas
Saldo de revistas após a filtragem: 357
Procedimento 3: Exclusão de revistas (apenas) impressas, em língua estrangeira, ISSN
associado à outra revista, sem campo de busca e com site fora do ar
Revistas em língua estrangeira
66
Revistas somente impressas
94
ISSN associado a outra revista
3
Revistas sem campo de busca
8
Revistas cujo site encontra-se fora do ar
7
Saldo de revistas após a filtragem: 179
TOTAL DE REVISTAS APTAS PARA PESQUISA
Fonte: Elaboração Própria

179

76

Ao final do Procedimento 3, alcançamos um total de 349 revistas, somando
B1 e B2, para realização da próxima etapa.
Definidas, então, as revistas que estariam aptas para serem estudadas,
realizamos as buscas de artigos no site de cada revista. As buscas foram feitas
utilizando as palavras-chave “Freire” e “Tecnologia” em todos os campos de busca
ou todos os indexadores. Esta etapa apresentou o seguinte resultado:

Quadro 3 - Busca de artigos nas revistas a partir das palavras-chave “Freire” e
“Tecnologia”
Procedimento 4: Busca de artigos nas 349 revistas selecionadas
Classificação
Qualis Periódicos (2019)

Revistas

Total de artigos encontrados no resultado da
busca

B1
B2

36
51

271
213

Fonte: Elaboração Própria

Importante ressaltar que os resultados obtidos no quadro anterior se referem
a artigos que contém “Freire” e “Tecnologia” ou termos relacionados em qualquer
campo (resumo, autor, palavra-chave etc.), por isso um grande número de artigos foi
recuperado nesta etapa. Como a intenção da pesquisa foi analisar artigos que, de
fato, recorrem ao referencial freiriano, não apenas fazem citações ou menções ao
autor, e o relacionam com tecnologia, de todos os artigos que apareceram no
resultado das buscas, observamos, inicialmente, se apresentavam as seguintes
informações:
1- Autor com nome e/ou sobrenome Freire;
2- Freire no título;
3- Freire no resumo,
4- Freire na palavra-chave;
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5- Tecnologia / tecnológico / CTS29 / CTSA30 / tecnológica no título;
6- Tecnologia / tecnológico / CTS / CTSA / tecnológica no resumo;
7- Tecnologia / tecnológico / CTS / CTSA / tecnológica na palavra-chave.
Apenas foram selecionados para compor a amostra, os artigos que tinham a
palavra Freire nos itens 2, 3 ou 4, além de conter a palavra Tecnologia / tecnológico
/ CTS / CTSA / tecnológica nos itens 5, 6 ou 7. Com isso, alcançamos os dados a
seguir:
Quadro 4 – Quantidade de artigos que atendem aos critérios de análise
ARTIGOS QUE ATENDEM AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE
Classificação
Total de artigos que atendem aos
critérios de análise
Qualis Periódicos (2019)
B1
7
B2
18
Total geral de artigos:
25
Fonte: Elaboração Própria

Após realizar os procedimentos metodológicos, chegamos na etapa da préanálise que, segundo Franco (2005), é a fase em que realizamos a “Leitura
Flutuante” com a intenção de estabelecer os primeiros contatos com os materiais
que serão analisados, para em seguida partir para a etapa de “Escolha dos
documentos”. A escolha dos documentos pode ser definida a priori, que foi o nosso
caso, estabelecendo regras que vão ao encontro dos objetivos da pesquisa. Dessa
forma, passamos a definir o Corpus da amostra, que “é o conjunto de documentos
tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos analíticos. A sua
constituição implica escolhas, seleções e regras” (BARDIN, 1977, p. 96).
29

CTS – Ciência, Tecnologia e Sociedade.
CTSA – Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. “A grande finalidade da educação em
Ciências numa perspetiva CTSA (Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente) é dar da Ciência uma
visão integrada, relacionando-a com a Tecnologia e evidenciando os impactos que estas têm na
Sociedade e no Ambiente, bem como a influência que a Sociedade/Ambiente tem no
desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia” (FERNANDES; PIRES; DELGADO-IGLESIAS, 2018 p.
876). Além disso, Freire é um autor que vem sendo citado nas pesquisas, como mostra a outra
integrante do nosso grupo de pesquisa Catarina Wagner (2018).
30
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Em princípio, a nossa amostra era composta por 25 artigos. No entanto,
aplicando as regras de “Representatividade” e “Homogeneidade” (BARDIN, 1977),
atingimos o total de 16 artigos para definição do nosso corpus de análise, que
explicaremos mais adiante. Amostra inicial com os 25 artigos:
Tabela 1 – Amostra Inicial dos Artigos
Sigla
T1

Título da Revista
Comunicações (B1)

Título do Artigo
A comunicação/educação freireana
na podosfera brasileira (2016)

Instituição
UNIMEP

Nome do Autor
Freire.

T2

RBPG - Revista
Brasileira de PósGraduação

O ensino de Ciências na escola
básica e a universidade:
considerações sobre formação inicial
e continuada de professores a partir
de uma pesquisa participativa via
abordagem CTSA no sul fluminense
(2012)
Processo de construção de um álbum
seriado sobre alimentos regionais
(2016)
Ensino-pesquisa-extensão na
educação profissional integrada
(2013)
O pensamento de Freire e Vygotsky
no ensino de física (2012)

CAPES

Gouvea;
Sanchez;
Machado;
Monteiro;
Silveira; Santos.

UERJ

Martins; Aire;
Ximenes; Silva;
Cardoso.
Oliveira.

(B1)

T3

Revista de
Enfermagem (B1)

T4

Trabalho e
Educação
(B1)

T5

Experiências em
ensino de ciências

T6

Experiências em
ensino de ciências

UFMG

UFRGS

(B1)

(B1)

T7

Texto & Contexto –
Enfermagem
(B1)

T8

Alexandria
(B2)

T9

Alexandria
(B2)

T10

Contrapontos
(B2)

T11

Contrapontos
(B2)

T12

Dialogia
(B2)

Oficina de panificação: cidadania,
ascensão socioeconômica,
conhecimento científico e diálogo
entre gerações (2017)
Uma tecnologia de processo aplicada
ao acompanhante do idoso
hospitalizado para sua inclusão
participativa nos cuidados diários
(2009)
Ciência, tecnologia e formação social
do espaço: questões sobre a nãoneutralidade (2011)
O Ensino de Polímeros na
Perspectiva da Educação Dialógica
com Enfoque em CTS (2014)
Diálogo com Paulo Freire: um relato
de experiência na formação de
professores para a utilização crítica
da tecnologia na prática pedagógica
online (2007)
A identidade do educador sob a ótica
de Anísio Teixeira e Paulo Freire
(2007)
Inclusão e tecnologia na perspectiva
freireana (2013)

UFRGS

Gehlen;
Halmenschlager;
Machado; Auth.
Oliveira; Sabino;
Matos.

UFSC

Teixeira;
Ferreira.

UFSC

Delizoicov;
Auler.

UFSC

Oliveira;
Recena.

UNIVALI

Behrens; Torres;
Matos.

UNIVALI

Dantas.

UNINOVE

Marques;
Carrão.
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T13

Educere et
Educare

T14

Interfaces
CientíficasEducação

Caminho metodológico de uma
pesquisa educativa sobre podcast
(2014)
Estudando novas rotas para
problematizar o desenvolvimento
científico e tecnológico
contemporâneo e seus impactos na
sociedade (2017)
Cultura digital: uma compreensão do
poder nas percepções estéticas no
uso das tecnologias educacionais
digitais (2017)

UNIOESTE

Freire.

UNIT

Schwertl; Bazzo;
Lapa.

UFSCAR

Vieira;
BerkenbrockRosito.

Aprofundamento de uma estratégia
de classificação para podcasts na
educação (2015)
Abordagem socioambiental na
educação profissionalizante: uma
experiência via investigação temática
(2017)

UDESC

Freire.

UNESP

Freitas;
Meirelles.

Possibilidades curriculares para o
desenvolvimento dos valores da
sustentabilidade (2010)

UTFPR

Gonçalves;
Carletto.

UFBA

Costa; Andrade;
Santos.

UFSC

Freitas; Leite.

(B2)

Formação continuada do
coordenador pedagógico para a
inclusão escolar: uma relação
necessária (2017)
Tecnologias digitais na formação
continuada do professor da rede
estadual do rio de janeiro: impactos e
desafios (2013)

T21

Revista
Entreideias:
Educação, Cultura
e Sociedade

Formação continuada do
coordenador pedagógico para a
inclusão escolar: uma relação
necessária (2017)

UFBA

Costa; Andrade;
Santos.

T22

Revista Exitus

O PROEJA e o processo de
implantação pedagógica no Instituto
Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão (2017)

UFOPA

Coutinho;
Moraes.

Jogos digitais na educação:
possibilidades para temas geradores
(2017)

Unochapecó

Cipriani; Eggert.

(B2)

(B2)

T15

Laplage em
Revista
(B2)

T16

Linhas
(B2)

T17

Pesquisa em
Educação
Ambiental
(B2)

T18

Revista Brasileira
de Ensino de
Ciência e
Tecnologia

T19

Revista da FACED

(B2)
(B2)

T20

Revista de
Educação e
Matemática

(B2)
(B2)

T23

Revista
Pedagógica
(B2)

T24

Revista
Pedagógica
(B2)

T25

Scientia Plena
(B2)

Ser ou fazer-se professor? Análise de Unochapecó
uma experiência de formação
continuada com professores de
cursos técnicos (2011)
A representação social construída por
UFS
licenciandos acerca do curso de física
(2009)
Fonte: Elaboração Própria

Castaman;
Vieira;
Spessatto.
Cavalcante;
Souza; Silva;
Melo.
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Dentro da amostra inicial, foram excluídos os seguintes artigos: T2, T4, T13,
T16, T17, T19, T21, T22 e T24. Considerando a regra da “representatividade”, em
que “é preferível reduzir o próprio universo (e, portanto, o alcance da análise) para
garantir maior relevância, maior significado e maior consistência daquilo que
realmente é importante destacar e aprofundar no estudo em questão” (FRANCO,
2005, p. 47). Optamos por analisar apenas um artigo, e o mais recente, de Eugênio
Paccelli Aguiar Freire. O autor apareceu na amostra inicial três vezes com três
artigos distintos, porém com a mesma temática: podcast, educação e o referencial
freiriano. Sendo assim, os artigos T13 e T16 não foram selecionados para análise.
Os artigos T24 de Castaman, Vieira e Spessatto (2011) e o T17 de Freitas e
Meirelles (2017) não foram incluídos no corpus final, pois o termo “tecnologia”,
dentro dos itens que observamos para selecionar o artigo, somente aparecem no
resumo porque compõe o nome da instituição em que foi feita a pesquisa. A
temática da publicação não tem relação com a educação e tecnologia, pelo
contrário, discute a formação continuada e práxis docente e “a elaboração de um
Programa de Conteúdos Críticos, via Abordagem Temática Freiriana, para fins de
inserção da dimensão ambiental ao currículo do Ensino Médio Técnico” (FREITAS;
MEIRELLES, 2017, p. 40).
A regra da “homogeneidade”, também foi aplicada aos artigos T24 e T17, pois
compreende que “os documentos a serem analisados devem ser homogêneos. Isto
é, devem obedecer a critérios precisos de escolha e não apresentar demasiada
singularidade que extrapole os critérios e os objetivos definidos” (FRANCO, 2005, p.
50). Estes artigos destoavam dos demais, pois as suas temáticas fogem ao objetivo
da pesquisa.
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Já o artigo T19 foi retirado do corpus final, pois apareceu de maneira
duplicada na amostra por conta de uma alteração de ISSN e nome do periódico em
que foi publicado. De acordo com o próprio periódico de origem, “A revista teve seu
início em 1994 com título "Revista da FACED" (ISSN: 1516-2907 impressa; 19806620 online). Em 2012, a revista ganhou um novo título: "revista entreideias:
educação, cultura e sociedade" (ISSN: 2317-0956 impressa; 2317-1219 online). A
partir de 2017 a revista é publicada apenas em sua versão online. Apesar dessa
mudança, as duas revistas constavam no banco do sistema Qualis Periódicos (2019)
quando realizamos o “procedimento 1” da pesquisa.
Considerando ainda esta regra, os artigos T21 e T22 não serão analisados,
pois a tecnologia é apenas mencionada para retratar o contexto atual, não sendo
problematizada ou relacionada com a temática do artigo.
Compreendendo a importância do rigor metodológico para qualquer tipo de
pesquisa, o T4 foi excluído porque ao realizar o download do arquivo para análise, o
título apresentado é diferente do que está no resultado das buscas e nas
informações da página inicial para acessar o arquivo completo. Já o T2, até o
momento em que a escrita deste capítulo foi iniciada, não foi encontrado o arquivo
com o artigo completo para análise.
Desta forma, o Corpus final analisado pode ser observado na tabela abaixo.
Lembrando que as siglas dos textos (T1, T2, T3...) foram redefinidas após o
processo de aplicação dos critérios de “Representatividade” e “Homogeneidade”,
devendo ser consideradas daqui em diante as siglas da tabela a seguir:
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Tabela 2 – Corpus para análise
Sigla
T1

Título da Revista
Comunicações (B1)

Título do Artigo
A comunicação/educação freireana
na podosfera brasileira (2016)

Instituição
UNIMEP

Nome do Autor
Freire.

T2

Revista de
Enfermagem (B1)

UERJ

T3

Experiências em
ensino de ciências

Processo de construção de um álbum
seriado sobre alimentos regionais
(2016)
O pensamento de Freire e Vygotsky
no ensino de física (2012)

T4

Experiências em
ensino de ciências

Martins; Aire;
Ximenes; Silva;
Cardoso.
Gehlen;
Halmenschlager;
Machado; Auth.
Oliveira; Sabino;
Matos.

UFRGS

(B1)

(B1)

T5

Texto & Contexto –
Enfermagem
(B1)

T6

Alexandria
(B2)

T7

Alexandria
(B2)

T8

Contrapontos
(B2)

T9

Contrapontos
(B2)

T10

Dialogia
(B2)

T11

Interfaces
CientíficasEducação
(B2)

T12

Laplage em
Revista
(B2)

T13

Revista Brasileira
de Ensino de
Ciência e
Tecnologia

T14

Revista de
Educação e
Matemática

Oficina de panificação: cidadania,
ascensão socioeconômica,
conhecimento científico e diálogo
entre gerações (2017)
Uma tecnologia de processo aplicada
ao acompanhante do idoso
hospitalizado para sua inclusão
participativa nos cuidados diários
(2009)
Ciência, tecnologia e formação social
do espaço: questões sobre a nãoneutralidade (2011)
O Ensino de Polímeros na
Perspectiva da Educação Dialógica
com Enfoque em CTS – (2014)
Diálogo com Paulo Freire: um relato
de experiência na formação de
professores para a utilização crítica
da tecnologia na prática pedagógica
online (2007)
A identidade do educador sob a ótica
de Anísio Teixeira e Paulo Freire
(2007)
Inclusão e tecnologia na perspectiva
freireana (2013)

UFRGS

UFSC

Teixeira;
Ferreira.

UFSC

Delizoicov;
Auler.

UFSC

Oliveira;
Recena.

UNIVALI

Behrens; Torres;
Matos.

UNIVALI

Dantas.

UNINOVE

Marques;
Carrão.

UNIT

Schwertl; Bazzo;
Lapa.

UFSCAR

Vieira;
BerkenbrockRosito.

Possibilidades curriculares para o
desenvolvimento dos valores da
sustentabilidade (2010)

UTFPR

Gonçalves;
Carletto.

Tecnologias digitais na formação
continuada do professor da rede
estadual do rio de janeiro: impactos e
desafios (2013)

UFSC

Freitas; Leite.

Jogos digitais na educação:
possibilidades para temas geradores
(2017)

Unochapecó

Cipriani; Eggert.

Estudando novas rotas para
problematizar o desenvolvimento
científico e tecnológico
contemporâneo e seus impactos na
sociedade (2017)
Cultura digital: uma compreensão do
poder nas percepções estéticas no
uso das tecnologias educacionais
digitais (2017)

(B2)

(B2)

T15

Revista
Pedagógica
(B2)
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T16

Scientia Plena
(B2)

A representação social construída por
licenciandos acerca do curso de física
(2009)
Fonte: Elaboração Própria

UFS

Cavalcante;
Souza; Silva;
Melo.

É importante ressaltar, sobretudo para fins acadêmicos, que ao realizar as
buscas pelos artigos nas revistas nos deparamos com uma situação de ausência de
clareza e exatidão em muitos resumos encontrados. Percebemos que os artigos
apareciam nos resultados, pois no corpo do texto as expressões “Paulo Freire” ou
“Tecnologia” e seus derivados eram mencionados. Além disso, Paulo Freire aparecia
como referencial teórico, mas isso não era indicado no resumo.
Por conta dos critérios estabelecidos para a nossa coleta de dados, não foi
possível incluir esses artigos no corpus da pesquisa. Apesar disso, essa situação
nos remeteu ao artigo “Escrita de resumos e estratégias de autorregulação da
aprendizagem”, de Simão, Frison e Machado (2015), em que as autoras
problematizam a elaboração de resumos a partir da análise de 24 produções
elaboradas por candidatos ao mestrado em uma instituição federal de ensino. Para
Simão, Frison e Machado:
Em decorrência da pesquisa, acredita-se que essas dificuldades de escrita
remetem à importância de trabalhar e incluir em trabalhos como este o
investimento na intervenção do ensino explícito de estratégias de
autorregulação da aprendizagem para a escrita de resumos (2015, p. 52).

Além disso, um dos requisitos necessários para alcançar o objetivo a que um
resumo se propõe é remover o que não é pertinente ou o que apresenta menor
relevância em relação a outros pontos do todo e integrar as ideias que se relacionam
de maneira mais geral baseadas em proposições subordinadas.
Com base nesses aspectos, podemos notar que muitos dos resumos deixam
de destacar as suas ideias principais, apresentando outros aspectos que não
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enfocam a problemática do artigo, sobretudo o referencial teórico utilizado. O que
nos leva a refletir e inferir que a qualidade do resumo de um artigo pode vir a afetar
a pesquisa e produção acadêmica, como no caso das seleções realizadas para este
estudo.

85

4 ACHADOS DA PESQUISA E DISCUSSÃO

Este capítulo destina-se a apresentar e discutir os achados de pesquisa
derivados da análise dos 16 artigos que formaram o corpus da amostra. Em um
primeiro momento, exporemos uma caracterização destes artigos a fim de oferecer
uma espécie de panorama sobre educação e tecnologia com referencial freiriano a
partir dos artigos publicados em revistas do Qualis Periódicos classificadas como B1
e B2 entre 2007 e 2017. Em um segundo momento, buscaremos responder as
questões de estudos que orientaram o desenvolvimento deste trabalho.

4.1 Regiões das publicações e naturezas das instituições

A princípio, identificamos que as regiões do país nas quais se localizam as
revistas em que foram publicados os artigos sobre educação e tecnologia com
referencial freiriano são a região Sul, com os estados de Santa Catarina (7), Rio
Grande do Sul (2) e Paraná (1). A região Sudeste aparece em segundo lugar, com
São Paulo (3) e Rio de Janeiro (1). E por fim, a região Nordeste, com Sergipe (2).
Não foram encontradas produções sob os critérios estabelecidos nas regiões Norte
e Centro-Oeste do país, na amostra definida.
As instituições em que estão localizadas as revistas cujos artigos foram são,
em sua maioria, públicas. Dentre elas, Federais (9) e Estaduais (1). As demais são
divididas em instituições de natureza Privada (3), Privada Comunitária (2) e
Comunitária (1), conforme o panorama a seguir:
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Gráfico 1 - Artigos por Região do
Brasil

Sul
Sudeste
Nordeste

Fonte: Elaboração Própria

Gráfico 2 - Naturezas das Instituições

Federais
Estaduais

Privadas
Comunitárias
Privadas Comunitárias

Fonte: Elaboração Própria

Um fator que chamou atenção está relacionado ao fato de a região Sudeste
ficar em segundo lugar dentre as regiões do país em que os artigos foram
publicados. Pelo fato de Paulo Freire ter assumido o cargo de secretário municipal
de Educação na cidade de São Paulo na gestão da prefeita Luiza Erundina entre
1989-1991, por ter sido um marco em sua carreira como profissional na área de
Educação, esperava-se um maior número de publicações para esta região. Freire
também foi professor na UNICAMP e na PUC-SP, cuja Cátedra Paulo Freire é
coordenada pela professora doutora Ana Maria Saul, que trabalhou com o próprio
Freire na ocasião em que ele atuava como secretário de Educação no município de
São Paulo.
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É importante ressaltar que durante o período em que Freire foi responsável
pela Secretaria de Educação houve um esforço para implantação de projetos, na
educação

pública,

relacionados

à

gestão

escolar,

currículo,

avaliação

e

planejamento pedagógico numa perspectiva da Escola Cidadã.
[...] durante os dois anos e dois meses em que permaneceu à frente da
Secretaria de Educação, investiu em quatro objetivos que deixou evidentes
no documento, publicado em 1º de fevereiro de 1989, denominado
“Construindo a Educação Pública Popular”, composto por uma carta de
intenções com alguns pontos centrais do trabalho comum a ser realizado na
e pela rede municipal de educação; um texto preliminar para a construção
coletiva de um Regimento Comum das Escolas Municipais (FRANCO, 2014,
p. 108).

Nessa perspectiva, quatro eixos foram planejados para serem executados
durante a gestão do PT (Partido dos Trabalhadores), partido vigente até então.
Estes eixos se dividiam em: 1) Democratização da gestão; 2) Acesso e
permanência; 3) Qualidade da educação e 4) Educação de Jovens e Adultos.
Streck, Redin e Zitkoski (2016) destacam que as ideias de Freire como
secretário de Educação repercutiram em “ricas experiências a partir das
administrações populares em importantes cidades brasileiras, tais como: São Paulo,
Porto Alegre, Caxias do Sul, Belo Horizonte, entre outras” (STRECK, REDIN E
ZITKOSKI, 2016, p. 17). Entretanto, como já escrito, seu foco não era tecnologia.
Um ponto que também deve ser considerado é que a região Sul se destaca
nas publicações relacionadas às temáticas dos artigos que a nossa pesquisa se
propõe a analisar, pois possui uma quantidade maior de revistas relacionadas à
tecnologia e educação, ciências e a área de ciências exatas. Temos, como uma
parte da amostra, os artigos T3 e T4 que foram localizados na revista “Experiências
em ensino de ciências”, os artigos T6 e T7 que foram publicados na revista
“Alexandria: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia”, já o artigo T13 foi
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publicado na “Revista Brasileira de Ensino, Ciência e Tecnologia” e por fim, o artigo
T14 foi publicado na “Revista de Educação e Matemática”.
Obviamente, podemos concluir que as revistas que se dedicam ao tema
“tecnologia e educação” acabam atraindo mais trabalhos alinhados a essa
perspectiva de estudo. No entanto, por ser um assunto tão “corriqueiro” e “natural”
ao cotidiano educacional, não deveriam ser contemplados em mais publicações de
revistas relacionadas à área educativa e que não necessariamente fazem menção
às tecnologias? De acordo com Selwyn (2014), em grande parte do debate
acadêmico sobre tecnologia e educação prevalece uma tendência de “aceitação
desinteressada”, com foco nos benefícios que são proporcionados, gerando um
sentimento de aclamação e confiança no que a tecnologia pode fazer pela
educação. Podemos inferir que esta “aceitação desinteressada” poderá influenciar
as pesquisas acadêmicas, tendo em vista que partem de uma problemática
percebida por seus autores.
Outro fator que nos chamou atenção foi o fato de que a região Nordeste, onde
Paulo Freire nasceu, apresentou apenas dois artigos com revistas publicadas em
Sergipe. São elas: Scientia Plena e Interfaces Científicas-Educação. Em 2016, Paulo
Freire recebeu uma homenagem de cidadania sergipana póstuma concedida pela
Assembleia Legislativa de Sergipe (ALESE). A honraria foi entregue à viúva do
Educador, Ana Maria Araújo Freire (ALESE, 2016).
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4.2 Metodologias de Pesquisa identificadas na amostra

As formas de se praticar a investigação científica são influenciadas pelas
perspectivas epistemológicas que o investigador pretende adotar e dos variados
pontos de vistas que pretende assumir no trato com os objetos pesquisados. Dessa
forma, existem diversas modalidades de pesquisa que podem ser aplicadas e
praticadas, e a escolha implica coerência epistemológica, metodológica e técnica
(SEVERINO, 2007).
Ao realizar uma investigação científica que tenha como referencial o
pensamento freiriano a respeito da educação, é importante que a metodologia
adotada tenha coerência com a proposta apresentada pelo autor, parta de uma
concepção dialógica e problematizadora, compreendendo que o processo educativo
objetiva “a superação do conhecimento no nível doxa pelo verdadeiro conhecimento,
o que se dá no nível logos” (FREIRE, 1987, p. 71). Este processo acontece através
da relação dialética entre educador – educando mediatizados pelo mundo.
A educação enquanto ação intencional e política não está alheia às realidades
vividas pelos sujeitos que nela estão inseridos, dessa forma, um dos seus objetivos
é promover uma consciência crítica superado a visão “ingênua” de uma sociedade
marcada pelas relações de poder. O propósito de desenvolver uma consciência
crítica está atrelado à transformação. A partir do momento que tomo consciência de
uma determinada situação, posso empreender esforços para transformá-la. Sendo
assim, a educação problematizadora se torna esperançosa, provocando “o
aprofundamento da tomada de consciência que se opera nos homens enquanto
agem, enquanto trabalham” (FREIRE, 1983, p. 76).
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Compreendemos que as metodologias de pesquisa científica que estão em
consonância com a concepção de Paulo Freire são as que tratam de uma
investigação que possibilita a análise crítica do problema de pesquisa e também
empreendem uma ação transformadora. Temos como exemplo, a pesquisa-ação
que, de acordo com Moreira e Caleffe (2008, p. 90), “é uma intervenção de pequena
escala no mundo real e um exame muito de perto dos efeitos dessa intervenção”.
Ainda segundo os autores, uma das características da “pesquisa-ação na escola e
na sala de aula é um meio: a) de sanar os problemas diagnosticados em situações
específicas, ou melhorar de alguma maneira um conjunto de circunstâncias”
(MOREIRA; CALEFFE, 2008, p. 92).
Outra metodologia de pesquisa que pode se afeiçoar e apresentar coerência
com a visão freiriana de educação é o “Estudo de Caso”. Segundo Severino, este
tipo de pesquisa
se concentra no estudo de um caso particular, considerado representativo
de um conjunto de casos análogos, por ele significativamente
representativo”. O autor complementa dizendo que os dados “devem ser
trabalhados, mediante análise rigorosa, e apresentados em relatórios
qualificados (2007, p. 121).

Considerando a possibilidade de generalização para a realização de
inferências em casos análogos, o estudo de caso possibilita a problematização de
determinada situação, de modo que possam existir ações transformadoras.
Embora Moreira e Caleffe (2008, p.69) revelem que “a pesquisa pode ser
classificadas de várias maneiras” e que “praticamente todos os livros-textos de
metodologia da pesquisa apresentem o seu próprio sistema de categorização,
indicando assim que não há um esquema classificatório único”, optamos por trazer
esses dois exemplos de metodologias de pesquisa por considerar que podem estar
em conformidade com a perspectiva de educação freiriana, não excluindo a
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possibilidade da existência de alternativas que não foram mencionadas, para fazer
um paralelo com as metodologias apresentadas nos artigos analisados. Observamos
que, embora estejam divididos entre artigos de cunho teórico e de cunho teóricoprático, demonstram coerência com a obra de Freire, pois grande parte relaciona
teoria com uma ação transformadora (práxis).
Muitos artigos analisados não apresentaram de forma clara a metodologia
utilizada. A partir do conhecimento prévio das metodologias de pesquisa, foi possível
classificar alguns. Outros autores expressaram de maneira clara as suas
metodologias, e outras publicações se tratavam de “Ensaios Teóricos 31”, pois não
fizeram menção à pesquisa bibliográfica e discutiram apenas a teoria, entrando no
quadro abaixo como “não explicitado”.
As metodologias apresentadas em cada artigo podem ser observadas no
quadro abaixo:
Quadro 5 – Metodologias de Pesquisa dos artigos
Artigo

Metodologia

T1

Observação Participante

T2

Não explicitado

T3

Pesquisa Bibliográfica

T4

Observação Participante

T5

Observação Participante

T6

Não explicitado

T7

Não explicitado

T8

Estudo de Caso

T9

Não explicitado

T10

Não explicitado

T11

Pesquisa-ação

T12

Não explicitado

T13

Pesquisa Bibliográfica

T14

Pesquisa Exploratória Descritiva

T15

Não explicitado

T16

Pesquisa Bibliográfica

Fonte: Elaboração Própria
31

Segundo Severino (2007, p. 206), o Ensaio Teórico, se trata de um estudo formal, discursivo e
categórico, que consiste na “exposição lógica e reflexiva e em argumentação rigorosa com alto nível
de interpretação e julgamento pessoal”.
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4.3 Níveis de ensino, modalidade e abrangência

Consideramos significativo examinar quais foram os níveis de ensino, as
modalidades e abrangência das pesquisas científicas apresentadas nos artigos, com
a intenção de perceber dentro do nosso recorte se há incidência em alguma área
específica da educação que busca estudar mais a relação entre tecnologia e
educação, ou se os estudos têm sido realizados em diversos níveis e modalidades
de ensino.
Ressaltamos que, para essa investigação, consideramos os níveis de ensino,
conforme são apresentados na lei que estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN). A LDBEN/9394 foi instituída em 20 de dezembro de
1996 e tem passado por diversas atualizações ao longo dos anos, no entanto, até a
sua última modificação, estabelece no artigo 21 que os níveis de ensino são: “I Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino
médio; II - educação superior” (BRASIL, 1996).
Para as modalidades de ensino, consideramos o modo como a prática
educativa acontece, podendo ser de forma presencial, online ou semipresencial. Já
para os níveis de abrangência, julgamos três tipos: Municipal (considera pesquisas
locais, realizadas em uma determinada instituição de ensino), Estadual ou Nacional.
Lembrando que nem todas as investigações científicas foram executadas em
ambientes escolares, e em maior número, são de abordagem qualitativa.
Para clarificar os dados obtidos, organizamos as informações em forma de
quadro, conforme o modelo a seguir. A classificação “Outros” foi utilizada para os
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casos em que os artigos se tratavam de ensaios teóricos e em que não foi possível
identificar o nível de ensino, a modalidade de ensino ou o nível de abrangência.
Quadro 6 - Níveis de ensino, Modalidade e Abrangência
Artigo

Nível de ensino

Modalidade de

Abrangência

ensino
T1

Outros

Outros

Nacional

T2

Outros

Outros

Municipal

T3

Outros

Outros

Nacional

T4

Outros

Presencial

Municipal

T5

Outros

Outros

Municipal

T6

Outros

Outros

Outros

T7

Ensino Médio (EJA)

Presencial

Municipal

T8

Formação de Professores

Semipresencial

Municipal

T9

Outros

Outros

Outros

T10

Outros

Outros

Outros

T11

Ensino Superior

Semipresencial

Municipal

T12

Outros

Outros

Outros

T13

Outros

Outros

Outros

T14

Ensino Fundamental e Médio

Presencial

Estadual

T15

Outros

Outros

Outros

T16

Nível Superior

Presencial

Municipal

Fonte: Elaboração Própria

Como aponta o quadro, muitos trabalhos não envolvem ou não se direcionam
exclusivamente à escola. Também podemos ver que a maioria dos artigos é
composta por pesquisas realizadas no âmbito municipal, tratando-se de estudos
realizados

em

nível

local.

Isso

mostra

que

esses

trabalhos

examinam

microrrealidades, carecendo, portanto, de investigações mais abrangentes.
Os artigos que não realizaram investigações no ambiente escolar ou as
realizaram fora dele foram classificados como “Outros”. Eles dialogam com o quadro
5 no tópico anterior, que aborda as “Metodologias de Pesquisa dos artigos”. Nele,
vemos o grande número de trabalhos que se tratavam de Ensaios Teóricos, e suas
metodologias foram classificadas como “Não explicitadas”. Percebemos que em
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nossa amostra prevaleceram estudos que abordaram a relação entre a tecnologia e
a educação de maneira teórica. Inferimos que seria importante para a área realizar
estudos de cunho empírico para analisar como essa relação tem acontecido no
cotidiano da educação. O que nos motiva a idealizar um próximo trabalho com
metodologias de pesquisa que envolvam a ida a campo.
Mais especificamente, os artigos T1, T2, T3, T5 e T13 retratam pesquisas que
foram realizadas fora do ambiente escolar, sendo descritas pelos seus autores,
respectivamente, como: (T1) “Observação participante da podosfera nacional
centralizada em suas principais produções” (FREIRE, 2016, p. 29); (T2) “A
construção do álbum, alimentos regionais promovendo a segurança alimentar”, que
aconteceu em um “contexto da zona rural de um município da região metropolitana
de Fortaleza-Ceará” (MARTINS et al., 2016, p. 2); (T3) Pesquisa Bibliográfica que
analisa “a crescente presença do pensamento de Freire e Vygotsky nas pesquisas
em ensino de Ciências e de Física no Brasil” (GEHLEN et al., 2012, p. 76); (T5)
Observação Participante para “descrever uma tecnologia de processo aplicada junto
ao acompanhante que permita sua inclusão no cuidado ao idoso hospitalizado”
(TEIXEIRA; FERREIRA, 2019, p. 409); Por fim, (T13) pesquisa bibliográfica com o
“objetivo de delimitar possibilidades curriculares para o desenvolvimento dos valores
da sustentabilidade, considerando-se qualquer nível de ensino” (GONÇALVES;
CARLETTO, 2010, p. 75).
Quanto aos artigos que realizaram pesquisas em ambientes escolares, os
dados revelaram uma ocorrência maior nos seguintes níveis de ensino em ordem
decrescente: (2) Ensino Médio, incluindo EJA; (2) Ensino Superior; (1) Ensino
Fundamental; (1) Formação de Professores.
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Os dados obtidos em nosso recorte expõem a realidade que Selwyn (2011,
p.16), havia retratado: “Nesse sentido, a palavra “tecnologia” sempre se referiu a
processos e a práticas para se fazer coisas, compreender coisas ou criar
conhecimento”. Definição esta que pode ser complementada com Dusek (2009), que
aponta concepções para Tecnologia, como: Instrumental, Regra e Sistema. As
tecnologias aplicadas não se tratam somente das digitais, tal como tecnologias
sociais e criação de álbum seriado. Os dados nos mostram que outras áreas, como:
Saúde, Comunicação, Ciências Biológicas, além de Educação se ocupam de
relacionar Tecnologia com Paulo Freire.

4.4 Do que tratam os artigos?

Os artigos, em geral, tratam de pesquisas desenvolvidas sob abordagens
qualitativas, não necessariamente realizadas em ambientes escolares. Também são
apresentados ensaios teóricos em que foram propostas práticas pedagógicas
baseadas em uma perspectiva crítica de educação, com a intenção de contribuir de
alguma maneira para a transformação da realidade educacional, considerando a
relação entre Tecnologia e Educação. Para proporcionar melhor compreensão da
amostra, elaboramos, a seguir, uma síntese do que foi tratado em cada um dos
artigos.
O T1 com título “A comunicação/educação freireana na podosfera
brasileira”, oriundo da tese de doutorado do pesquisador, apresenta uma
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investigação do uso do podcast32, com a intenção de “identificar e compreender um
possível exercício de práticas comunicativas/educativas na podosfera, levando em
conta a perspectiva de Paulo Freire (1971)” (FREIRE, 2016, p. 29). É importante
destacar que o sobrenome do autor deste artigo também é Freire, logo algumas
citações aqui escritas não farão referência a Paulo Freire, nosso referencial teórico,
mas sim a Eugênio Freire, autor do artigo.
Segundo o autor o podcast vem ganhando relevância no cenário atual e
“como recurso educacional por se tratar de uma tecnologia apta a propiciar novos
modos de realização de atividades educacionais” (FREIRE, 2016, p. 35). O artigo
relata que os espaços de diálogo têm se ampliado, uma vez que é possível que haja
interação entre o autor do podcast, o podcasters e seus ouvintes. A comunicação
entre as partes pode ser desenvolvida de diversas maneiras, por e-mail, SMS33,
WhatsApp34, fóruns, blogs35, dentre outros.
O pesquisador problematiza o processo comunicativo colocado por algumas
teorias da comunicação que está divido em “emissor – mensagem – receptor”,
apontando que sob a perspectiva freiriana, a comunicação é percebida “como
processo e não ação, o sujeito não comunica ao outro, mas “comunica-se” com o
outro” (FREIRE, 2016, p.35). Nesse processo, o ato de se comunicar é semelhante
ao ato educativo fundamentado na dialogicidade. A correlação entre Paulo Freire e o
Podcast se dá pelo fato de que os temas compartilhados no ambiente da podosfera
podem atuar como “mediatizadores” do diálogo e não como simples assuntos que
são comunicados aos ouvintes de forma passiva.
32

A tecnologia se trata de um “modo de produção/disseminação livre de programas distribuídos sob
demanda e focados na reprodução de oralidade, também podendo veicular músicas/sons” (FREIRE,
2013b, p. 47).
33
Sigla de Short Message Service. Em português significa “Serviços de Mensagens Curtas”, que é
utilizado para o envio de pequenas mensagens de texto pelo celular.
34
Aplicativo que disponibiliza serviços de mensagens e chamadas.
35
Diário virtual.
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O pesquisador conclui que o podcast é uma ferramenta dialógica (e menos
hierarquizada, em relação a outros contextos midiáticos), que possibilita o diálogo na
perspectiva freiriana, e por esta razão, pode ser um canal propício para o
desenvolvimento de um processo educativo (não escolar) que se baseia em sua
concepção de educação.
O T2 sob o título “Processo de construção de um álbum seriado sobre
alimentos regionais”, retrata a realidade vivida na região nordeste do país, que
embora possua fartura de alimentos saudáveis, tem apresentado aumento no
consumo de alimentos processados e ultraprocessados. Diante deste cenário, as
pesquisadoras apresentam alguns dados que demonstram o crescimento do
excesso de peso e obesidade entre as crianças em fases pré-escolares, que pode
ser acarretado pela vulnerabilidade e condições do meio, uma vez que são
diretamente influenciadas pelos hábitos alimentares dos seus responsáveis.
Por estas razões, as pesquisadoras desenvolveram um álbum de alimentos
regionais, considerado uma tecnologia educativa. Para a construção do álbum,
identificaram o vocabulário dos moradores da região e escolheram palavras que
fossem de fácil entendimento, adequando-se ao linguajar local. Em seguida, foram
elaboradas situações e ilustradas para apresentação às famílias atendidas no posto
de saúde. As ilustrações mostravam situações contrapostas da escolha de alimentos
(saudáveis x não saudáveis) e asseio, de modo que demonstrasse a importância de
optar por produtos saudáveis e da segurança alimentar.
As ilustrações possuíam fichas-roteiros que “foram desenvolvidas mediante o
processo de alfabetização descrito por Paulo Freire, o qual contempla as fases:
levantamento do universo vocabular, escolha das palavras relacionadas, criação de
situações existenciais e elaboração de fichas-roteiros” (MARTINS et al., 2016, p. 1).
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Nesse momento, a teoria de Paulo Freire embasou a metodologia para realização da
pesquisa, uma vez que buscavam construir uma educação problematizadora através
de uma relação dialógica. O diálogo visava desenvolver a participação dos sujeitos
para os quais os álbuns eram apresentados, formando uma relação horizontal e de
aprendizado mútuo. O livro que embasou a discussão em Paulo Freire foi “Educação
como prática da liberdade” (1999), segundo as pesquisadoras, os propósitos da
Pedagogia

da

Liberdade

foram

seguidos,

pois

uma

das

finalidades

do

desenvolvimento do álbum era “nortear o diálogo do grupo e favorecer a práxis
ação-reflexão-ação” (MARTINS et al., 2016, p.3). O álbum, neste caso, foi a
tecnologia utilizada para problematizar a alimentação.
O T3, com título “O pensamento de Freire e Vygotsky no ensino de
física”, aborda a gradual presença do pensamento freiriano, de Vygotsky ou ambos
nas produções da área de ciências e física em nível nacional. Para tal, se dispõe a
analisar as produções no período de 2003 a 2008 do Simpósio Nacional de Ensino
de Física (SNEF), do Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de Física (EPEF),
da Revista Brasileira de Ensino de Física e do Caderno Brasileiro de Ensino de
Física.
No que tange à perspectiva freiriana de educação, os pesquisadores
observaram que nos anais dos eventos “prevalecem discussões acerca da formação
de professores e currículo” e nos periódicos “os artigos que se referenciam em Freire
tratam do uso de tecnologias da informação no ensino, a pesquisa em ensino de
Ciências e a divulgação científica” (GEHLEN et al., 2012, p. 76).
Nesse sentindo, os autores apontam que um dos estudos referenciados em
Freire para tratar de tecnologias da informação e comunicação “avalia a
implementação de um objeto escolar para a resolução de problemas de Física
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acoplado a um ambiente virtual de aprendizagem” (GEHLEN et al., 2012, p. 90). O
estudo propõe uma discussão sobre o ensino tradicional de física e apresenta o uso
da tecnologia como caminho para ajudar e motivar os alunos no estudo da física.
Essa proposta de ensino com tecnologias é baseada nas categorias “dialogicidade”
e “problematização” de Paulo Freire (GEHLEN et al., 2012).
Outra questão que também é retratada pelos autores da publicação aborda o
“centro” da pedagogia de Freire que é a problematização, e apresenta duas
dimensões para esse conceito: uma epistemológica e outra pedagógica.
Do ponto de vista epistemológico, no ensino de Ciências, Delizoicov (1991)
fundamenta a problematização articulando as ideias de Freire (1996) e as
de Bachelard (1996) no que diz respeito à aquisição de conhecimento
científico. Aponta que ambos enfatizam a “matriz problematizadora” do
conhecimento e a problematização do conhecimento a ser apreendido pelo
estudante. É a curiosidade epistemológica expressa na pergunta que
envolve um determinado problema, que movimenta o processo de conhecer
tanto em Freire (2002) quanto em Bachelard (1977), conforme
argumentação de Delizoicov (1991). Para o autor, o ponto central da
problematização é proporcionar ao aluno a necessidade da aquisição de
outros conhecimentos que ainda não detém, ou seja, “procura-se configurar
a situação em discussão como um problema que precisa ser enfrentado”
(GEHLEN et al., 2012, p. 80).

Destacaram

também

que

os

trabalhos

apresentam

resultados

que

demonstram a relevância dada ao diálogo como fator importante para a relação
professor x aluno nas aulas de física e o destaque da autonomia no processo de
ensino-aprendizagem.
O T4, com o título “Oficina de panificação: cidadania, ascensão
socioeconômica, conhecimento científico e diálogo entre gerações”, verifica o
processo de ensino-aprendizagem fundamentado em uma prática CTSA, e a sua
correlação entre o saber popular e o escolar. Para isso, a pesquisa foi desenvolvida
com “um grupo de senhoras e jovens alunos de uma escola em uma Obra Social,
situada em Belo Horizonte” (OLIVEIRA; SABINO; MATOS, 2017, p. 42), por meio de
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uma oficina pedagógica de panificação, considerando que essa metodologia
possibilita o diálogo e a transformação.
Segundo os pesquisadores, a oficina foi organizada com fundamento nas
“responsabilidades da educação para o presente e o futuro” (OLIVEIRA; SABINO;
MATOS, 2017, p. 48), nos pilares do conhecimento de Delors (1999)36 e nos
propósitos que norteiam a pedagogia Freiriana, como por exemplo, humildade,
amor, criticidade, esperança, dentre outros. A aproximação entre os saberes das
diferentes gerações viabiliza a contextualização do ensino de ciências, um dos
objetivos da CTSA, relacionando o saber científico (escolar) com o contexto de cada
aluno.
De acordo com Oliveira, Sabino e Matos (2017), a pesquisa possibilitou a
alfabetização científica, promoveu a interdisciplinaridade ao trabalhar a culinária com
os princípios da CTSA “deixando claro que a educação “dialógica” de Paulo Freire
pode transformar a escola num ambiente de aprendizagem mútua” (OLIVEIRA;
SABINO; MATOS, 2017, p. 42). No caso deste artigo, a tecnologia foi apresentada
enquanto contexto educacional, no sentido de promover uma educação em CTSA
que possibilite a alfabetização científica, considerando os saberes prévios dos
educandos.
O T5, intitulado “Uma tecnologia de processo aplicada ao acompanhante
do idoso hospitalizado para sua inclusão participativa nos cuidados diários”, é
um trabalho que “descreve uma tecnologia de processo aplicada junto ao
acompanhante que permita sua inclusão no cuidado ao idoso hospitalizado”
(TEIXEIRA; FERREIRA, 2009, p. 409). O artigo problematiza a participação do

36

“aprender a conhecer”, “aprender a fazer”, aprender a conviver” e” aprender a ser”.
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acompanhante do idoso hospitalizado nos cuidados diários para com o paciente,
que, em geral, acontece de forma passiva.
Nessa pesquisa, o conceito de tecnologia em enfermagem é compreendido
como:
Um conjunto de conhecimentos (científicos e empíricos) sistematizados, em
constante processo de inovação, os quais são aplicados pelo profissional de
enfermagem em seu processo de trabalho, para o alcance de um objetivo
específico. Permeada pela reflexão, interpretação e análise, essa é
subsidiada pela experiência profissional e humana. A característica da
tecnologia em enfermagem é peculiar, pois ao se cuidar do ser humano,
não é possível generalizar condutas, mas sim adaptá-las às mais diversas
situações, a fim de oferecer um cuidado individual e adequado ao indivíduo
(MEIER, 2004, p. 120 apud TEIXEIRA; FERREIRA, 2009, p. 415).

Foram utilizadas metodologia da Observação Participante e entrevistas para
que as informações capturadas apoiassem o desenvolvimento dessa tecnologia. Os
autores destacaram a relevância da teoria freiriana, pois constataram que possibilita
o diálogo e permite a aproximação entre o saber técnico (profissional) e o popular
(senso comum). Os resultados apontaram que foi possível elaborar um plano de
cuidados hospitalares para a prevenção de úlceras por pressão. O plano considerou
as experiências prévias dos acompanhantes e o conhecimento técnico, promovendo
a conscientização e autonomia do acompanhante.
De acordo com os autores do artigo, o acompanhante é a pessoa que passa
mais tempo com o idoso hospitalizado, e por conta disso, realiza alguns
procedimentos de cuidado com o paciente adquirido pelo “saber da experiência”
para proteger a sua saúde e proporcionar um pouco mais de conforto durante o
período de internação.
No entanto, “no campo do cuidado em saúde, pouco se sabe (ou se procura
saber) sobre as vivências e experiências acumuladas pelos clientes e suas famílias
sobre o cuidado”. As pesquisadoras ainda complementam dizendo: “Não se abre a

102

possibilidade de diálogo com esses clientes, que permita acessar seus saberes e
práticas advindas de sua herança cultural, bem como aqueles incorporados do
universo científico” (TEIXEIRA; FERREIRA, 2009, p. 410).
O T6, com o título “Ciência, Tecnologia e Formação Social do Espaço 37:
questões sobre a não-neutralidade”, problematiza a “não-neutralidade” da ciência
apontando para dois aspectos: “um relativo à demanda e o outro relacionado à
formulação científica de problemas originários da demanda e à correspondente
busca de suas soluções” (DELIZOICOV; AULER, 2011, p. 247). Algumas questões
são apresentadas como justificativa para estes dois aspectos, como por exemplo, a
aprovação que o cientista necessita ter dos pares. A busca por investigações
socialmente úteis ou lucrativas, o que tende ao desenvolvimento de pesquisas que
abordam questões de desenvolvimento estratégico, progresso social ou de prestígio,
por vezes, apresentando pouca relação com questões regionais. Nesse sentido, a
tecnologia é tratada, no artigo, enquanto área de estudo que é marcada por
produções que não são neutras.
Segundo os autores do trabalho, a pedagogia freiriana pode impulsionar a
superação dessa problemática, uma vez que contextualiza e critica questões atuais
e trabalha o contexto social dos envolvidos no processo educativo. Trazendo para o
lado da ciência, a proposta de investigação temática (FREIRE, 1987) permite a
dialogicidade, outra categoria de Freire, diversificando a agenda de pesquisa, para
além do que já está posto ou atrai mais audiência.

37

“Pode-se dizer que a Geografia se interessou mais pela forma das coisas do que pela sua
formação. Seu domínio não era o das dinâmicas sociais que criam e transformam as formas, mas o
das coisas já cristalizadas, imagem invertida que impede de apreender a realidade se não se faz
intervir a História. Se a Geografia deseja interpretar o espaço humano como o fato histórico que ele é,
somente a história da sociedade mundial, aliada à da sociedade local, pode servir como fundamento
à compreensão da realidade espacial e permitir a sua transformação a serviço do homem. Pois a
História não se escreve fora do espaço, e não há sociedade a-espacial. O espaço, ele mesmo, é
social” (SANTOS, 1977, p. 81).
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O T7, com o título “O Ensino de Polímeros na Perspectiva da Educação
Dialógica com Enfoque em CTS”, adaptou o processo de investigação temática
para trabalhar o conteúdo de plásticos em uma abordagem CTS, visando uma turma
de nível médio de Educação de Jovens e Adultos (EJA). A pesquisa parte do
entendimento que “a ação pedagógica não pode ser um processo de treinamento ou
domesticação. Inicia-se na observação e na reflexão do indivíduo no mundo e finda
na ação transformadora de sua realidade” (OLIVEIRA; RECENA, 2014, p. 103).
Partindo desse pressuposto, no contexto de sala de aula, para os autores a
problematização na perspectiva de Freire proporciona o estabelecimento de
relações entre a visão de mundo de cada estudante e o conhecimento científico
sobre a temática dos polímeros. No que tange aos aspectos tecnológicos, permite
refletir sobre os novos desafios da ciência e da tecnologia, não focando apenas em
uma educação voltada para o seu uso ou contra ele. Além disso, possibilita uma
análise crítica da realidade.
Ao final do estudo, Oliveira e Recena (2014, p. 123) constataram a
“necessidade

de

instaurar

correlações

entre

conhecimentos

científicos

e

conhecimentos do cotidiano”. Apontando que são necessárias mudanças no
currículo e na formação continuada de professores, para que haja uma superação
na aplicação de ementas que estão desvinculadas da realidade.
O T8, com título “Diálogo com Paulo Freire: um relato de experiência na
formação de professores para a utilização crítica da tecnologia na prática
pedagógica online”, aborda a temática da formação de professores que atuam na
modalidade online com o objetivo de refletir e discutir suas práticas docentes com
vistas ao desenvolvimento de uma pedagogia crítica.
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Os pesquisadores apontam a relevância das contribuições de Freire para a
pedagogia crítica e dialógica, e afirmam que a sua perspectiva é fundamental “para
atender às exigências do paradigma da complexidade”. Ainda que a teoria freiriana
tenha antecedido o paradigma da complexidade, existe uma forte conexão entre
abordagem crítica e a abordagem complexa38. (BEHRENS; TORRES; MATOS,
2007, p. 591).
Nessa perspectiva, um dos objetivos do estudo de caso realizado foi contribuir
para a qualificação dos docentes da educação superior online a ultrapassar uma
visão “simplista do computador como ferramenta de difusão e transmissão de
conhecimento e buscar soluções que promovam a aprendizagem para a produção
do conhecimento” (BEHRENS; TORRES; MATOS, 2007, p. 593). Provocando assim
a “superação do paradigma conservador e a busca de um paradigma inovador que
atenda à produção do conhecimento num processo reflexivo, crítico e transformador”
(BEHRENS; TORRES; MATOS, 2007, p. 594).
O T9, com título “A identidade do educador sob a ótica de Anísio Teixeira
e Paulo Freire”, intenciona discutir a identidade do educador que pode ser afetada
ao se estabelecer um novo contexto de hegemonia das tecnologias informacionais,
no qual o educador é bombardeado por uma série de informações, que podem
contribuir para a sua despolitização e alienação.
O pesquisador compara as concepções de educação de Freire e Anísio
Teixeira e seus impactos no trabalho docente. Com a visão de cada expoente,
apresenta a perspectiva capitalista de educação, associada ao modelo de produção
taylorista e fordista, que resulta num trabalho docente acrítico e não criativo, que
38

“No novo paradigma, o universo passaria a caracterizar-se pela percepção do mundo vivo como
uma rede de relações. Essas redes conectadas encontram-se aninhadas em sistemas dentro de
outros sistemas. A noção do conhecimento científico como uma rede de concepções e modelos
desafia a comunidade científica, mas tem encontrado crescente aceitação a ideia de que o
pensamento sistêmico é sempre pensamento processual” (BEHRENS, 2013, p. 34).

105

prepara os alunos para o mercado, anulando sua historicidade e os impactos que o
desvelamento da realidade poderiam causar nos educandos.
Ao comparar o posicionamento de Anísio Teixeira e Paulo Freire, o
pesquisador destaca que “para Teixeira, a democratização na educação seria
suficiente para atenuar as contradições sociais de nosso passado colonial no interior
de uma espécie de capitalismo solidário, se é que podemos utilizar essa expressão”
(DANTAS, 2007, p. 573). Já Freire tinha outra percepção do problema educacional
pelo qual o país passava, entendendo que para além da democratização, a questão
era estrutural. “O capitalismo solidário torna-se um eufemismo para outras
designações menos honrosas: miséria, fome, analfabetismo, evasão escolar,
exploração do homem do campo, não integração dos afrodescendentes, destruição
das culturas autóctones etc” (DANTAS, 2007, p. 573). Não bastava expandir o
acesso se questões políticas tão caras para a realidade de cada educando não era
problematizada no ato educativo.
Apresentando a visão histórica desses dois importantes educadores, o autor
faz um paralelo com a realidade atual com suas transformações tecnológicas, pois
“estabelece-se a hegemonia da tecnologia informacional em detrimento do padrão
taylorista” (DANTAS, 2007, p. 581), o que afeta a identidade do educador criativo e
autônomo, que ao ser bombardeado por uma série de informações, fica submetido
aos interesses macroeconômicos do mundo liberal.
O T10, com o título “Inclusão e tecnologia na perspectiva freiriana”,
aponta para o destaque dos avanços tecnológicos como aliados do processo de
humanização e como recurso disponível para que os homens “assumam sua
vocação ontológica de serem sujeitos, em constante transformação de si e da
realidade” (MARQUES; CARRÃO, 2013, p.69), uma vez que ampliam as
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possibilidades de diálogo e contribuem para autonomia e liberdade de expressão,
quando fundamentados em uma perspectiva freiriana.
Os pesquisadores iniciam sua problematização mostrando que o lugar
ocupado pela ciência e pela tecnologia no mundo tem sofrido grandes mudanças.
Houve um “deslocamento da ciência como causa/justificação para uma concepção
de ciência como consequência/justificação” (MARQUES; CARRÃO, 2013, p.78).
Diante dessa conjuntura, as novas tecnologias assumem um papel que reconfigura
as relações homens-homens e homens-mundo, uma vez que o protagonismo dado a
elas tem influenciado diretamente o modo de ser e de viver dos sujeitos.
Entendemos, no entanto, que também há muitos aspectos negativos nessa nova
conjuntura.
A teoria freiriana é “um importante referencial para se refletir sobre os
impactos que tais tecnologias vêm provocando” (MARQUES; CARRÃO, 2013, p. 69),
pois segundo os autores, Freire (1997, p. 147-149) já alertava que:
[…] um avanço tecnológico que ameaça milhares de mulheres e homens de
perder seu trabalho deveria corresponder outro avanço tecnológico que
estivesse a serviço do atendimento das vítimas do progresso anterior […].
De nada vale, a não ser enganosamente para uma minoria que terminaria
fenecendo também, uma sociedade eficazmente operada por máquinas
altamente “inteligentes”, substituindo mulheres e homens em atividades as
mais variadas, e milhões de Marias e Pedros sem ter o que fazer, e este é
um risco muito concreto que corremos.

De acordo com os autores, os avanços tecnológicos podem ser considerados
positivos quando examinados sob a ótica da obra de Paulo Freire, pois serão aliados
no desenvolvimento de certas categorias freirianas, como diálogo e autonomia, que
objetivam o desenvolvimento de sujeitos pensantes e atuantes em suas realidades.
O T11, intitulado “Estudando novas rotas para problematizar o
desenvolvimento científico e tecnológico contemporâneo e seus impactos na
sociedade”, teve como objetivo geral “investigar como promover, com apoio dos
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espaços sociais da Web 2.0, uma formação crítica acerca das relações entre
Ciência, Tecnologia e Sociedade em cursos de engenharia” (SCHWERTL; BAZZO;
LAPA 2017, p. 151). Os pesquisadores problematizam a não neutralidade da
ciência, apontando que as tecnologias precisam ser analisadas de maneira crítica
para saírem de um lugar de “divindade”, como vêm sendo tratada pelos Tecnófilos39,
que acreditam plenamente no poder da tecnologia para solucionar os problemas da
humanidade. Além disso, consideram que o problema causado por uma tecnologia
pode ser corrigido por outra que virá. Em suma, possuem uma visão salvacionista da
tecnologia.
A partir desse entendimento, os autores apresentam um estudo teórico que
contém subsídios para guiar uma formação crítica com tecnologias, sobretudo, no
âmbito do movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), considerando três
perspectivas: “(a) diretrizes para promover uma formação crítica acerca das relações
entre Ciência, Tecnologia e Sociedade; (b) aporte pedagógico para uma formação
crítica; e (c) possibilidades dos espaços sociais da Web 2.0 para educação”
(SCHWERTL; BAZZO; LAPA 2017, p. 151).
As proposições para uma formação crítica com tecnologias são apresentadas
em tabelas considerando as três perspectivas anteriores, e se baseiam nos escritos
de Paulo Freire (1999; 1982), Delizoicov e Auler (2011), Bazzo (2015) e outros
autores. No que tange a Paulo Freire, “(b) aporte pedagógico para uma formação
crítica”, indica a importância da ação dialógica e problematizadora para o ensino e
para a qualificação de “professores e alunos com habilidades e conhecimentos que
lhe permitam questionar crenças e mitos de raízes profundas que validam as
práticas sociais que estruturam a sociedade”, além de trazer a responsabilidade de

39

“Veem de forma profundamente positiva a tecnologia” (SILVA, 2013, p. 841).
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“professor e aluno para a sua intervenção no mundo” (SCHWERTL; BAZZO; LAPA,
2017, p. 154).
O T12, com título “Cultura digital: uma compreensão do poder nas
percepções estéticas no uso das tecnologias educacionais digitais”, discute “a
dimensão estética da “Geração Z”, na Educação Básica, a partir do uso da TED40”
(VIEIRA; BERKENBROCK-ROSITO, 2017, p. 110). O estudo problematiza o
discurso midiático em relação aos jovens da Geração Z41 que generaliza o
conhecimento do uso das tecnologias por esta geração, propagando o discurso de
que todos esses jovens dominam as tecnologias. Essa ideia também passa a ser
aceita no ambiente educacional, levando as escolas a acreditarem ou a assumir o
discurso de que todos os seus alunos têm o domínio das tecnologias.
Com o contínuo desenvolvimento tecnológico, as práticas foram
massificadas, a ponto de os aparatos digitais serem incorporados ao
cotidiano das pessoas, chegando a ser considerado um eletrodoméstico e
passando a ser aceito como de domínio do universo dos jovens da
“Geração Z”. Assim, estabelece-se uma balbúrdia, uma fantasia ancorada
na realidade por meio do discurso de que a “Geração Z” aprende sozinha, e
que crianças e jovens nasceram sabendo tecnologia. É uma geração
ancorada na fantasia da “estética do eu sei” promovida pela “estética do
consumo”, pois a força da mídia cria uma realidade e passamos a acreditar
(VIEIRA; BERKENBROCK-ROSITO, 2017, p. 110).

Observar um aluno operando um computador sem maiores questionamentos
não é o suficiente para afirmar que existe um domínio do aparato tecnológico, uma
vez que é preciso levar em consideração “diferentes interpretações, sejam objetivas
ou subjetivas e não a lógica binária do computador: Sabe ou Não sabe” (VIEIRA;
BERKENBROCK-ROSITO, 2017, p. 115). Logo:

40

Tecnologia Educacional Digital.
“Categoria usada para designar os que nasceram após a disseminação dos computadores
pessoais, como utilidade doméstica” (VIEIRA; BERKENBROCK-ROSITO, 2017, p. 110).
41
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Quando se admite que a “Geração Z” não domina todos os recursos
tecnológicos, cria-se um paradigma no processo formativo que contesta o
status quo e apresenta uma necessidade do desenvolvimento de autonomia
e emancipação dos sujeitos preocupados com a passagem do nível de
informação para a apropriação do conhecimento ao fazer uso da Tecnologia
Educacional Digital (VIEIRA; BERKENBROCK-ROSITO, 2017, p. 110).

Os conceitos de autonomia e emancipação trabalhados no contexto
educacional contribuem para que se reflita sobre os interesses provocados pela
estética da indústria midiática e cultural em relação à tecnologia, superando uma
visão de determinismo tecnológico que “faz com que esqueçamos nossa raiz
inventiva e criadora de inúmeras realidades” (VIEIRA; BERKENBROCK-ROSITO,
2017, p. 118).
O T13, “Possibilidades curriculares para o desenvolvimento dos valores
da sustentabilidade”, apresenta a existência de uma aproximação entre os
referencias de CTS e a metodologia freiriana para desenvolver valores da
sustentabilidade. Por isso, o artigo delimita os valores da sustentabilidade na
educação formal e em qualquer nível de ensino, uma vez que esta “nem sempre se
encontra preparada para a abordagem integrada dos temas ambientais, uma vez
que o currículo se apresenta, em geral, fragmentado” (GONÇALVES; CARLETTO,
2010, p. 78).
De acordo com esse ponto de vista, entende-se a visão complexa do meio
ambiente, como um sistema que integra mecanismos da natureza, da política, da
educação, da ciência, da tecnologia e da sociedade como um todo. Cada parte que
compõe esse sistema complexo do meio ambiente é responsável pelo que tem sido
construído, sendo um resultado de suas relações.
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A boa vontade dos educadores em tratar o tema meio ambiente em sua
natureza complexa pode não ser suficiente. É preciso considerar que a
estrutura da educação formal nem sempre se encontra preparada para a
abordagem integrada dos temas ambientais, uma vez que o currículo se
apresenta, em geral, fragmentado (GONÇALVES; CARLETTO, 2010, p. 70).

Ainda de acordo com Gonçalves e Carletto (2010), a fragmentação curricular
vai ao encontro da proposta em que se baseia a “Educação Bancária”, onde os
alunos são considerados um depósito de informações pelo professor, os conteúdos
são transmitidos de forma descontextualizada das dificuldades que a sociedade
enfrenta. A educação fragmentada, afeta diretamente a maneira como o homem se
relaciona com as ciências e as tecnologias. De acordo com os autores, a visão
fragmentada da ciência “facilitou a construção do paradigma de que a ciência é
neutra, uma vez que os estudos em uma área não aparecem relacionados às
demais” (GONÇALVES; CARLETTO, 2010, p. 79).
Outra questão a ser refletida é quanto à esperança de que a tecnologia
solucione todos os problemas, sendo apenas uma questão de tempo. No
entanto, a tecnologia em si não dá conta dos problemas emergentes, uma
vez que não tem autonomia de dizer a quem serve. A inovação tecnológica
pode ter consequências contrárias à sustentabilidade, na medida em que
busque prioritariamente ou exclusivamente a lucratividade (GONÇALVES;
CARLETTO, 2010, p. 78).

A partir desses apontamentos, os autores indicam que a teoria de Paulo
Freire vai ao encontro de uma perspectiva pedagógica que possibilita a
interdisciplinaridade para a formação de um sujeito consciente, crítico e que por
meio do diálogo compreende a realidade na qual está inserido.
O T14, com título “Tecnologias digitais na formação continuada do
professor da rede estadual do Rio de Janeiro: impactos e desafios”, expõe
reflexões a respeito da necessidade de formação continuada do professor,
envolvendo as possibilidades comunicacionais das novas tecnologias, a crescente
aceleração dessas inovações tecnológicas e a urgente adequação da escola.
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Partindo da premissa de que “os vínculos entre conhecimento, poder e
tecnologias estão presentes em todas as épocas e em todos os tipos de relações
sociais” (KENSKI, 2008, p. 17) e que as transformações tecnológicas podem afetar
diretamente o fazer pedagógico, foi realizada uma pesquisa com um grupo de
professores da rede estadual do Rio de Janeiro para perceber quais eram os seus
desafios em relação à inserção de tecnologias digitais em sala de aula e na
ministração de suas aulas.
Durante as entrevistas,

os professores relataram as habilidades

e

competências que acreditavam ser necessárias para a inclusão das novas
tecnologias nas suas práticas enquanto docentes. Os pesquisadores compilaram as
respostas nos seguintes tópicos (FREITAS; LEITE, 2013, p. 33):
a) buscar utilizar o computador e a internet como ferramenta auxiliar de
ensino;
b) buscar o aperfeiçoamento constante no uso das novas tecnologias;
c) saber utilizar estratégias que envolvam computador e internet que
possibilitem a construção de conhecimentos;
d) compreender as possibilidades de uso pedagógico das novas tecnologias;
e) atuar como mediador entre os conhecimentos proporcionados pela internet
e o seu aluno;
f) acompanhar o desenvolvimento de novos softwares pedagógicos em sua
área.
Paulo Freire é citado nessa pesquisa quando os pesquisadores apresentam
algumas das características essenciais para um bom professor: pesquisador e
atento às mudanças que ocorrem na sociedade. Por isso, as categorias de Freire
que são mencionadas ao longo da escrita são: Saber e Conhecimento. Embora
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Paulo Freire tenha sido mencionado como referencial teórico no resumo do trabalho,
entendemos que Freire não foi, de fato, referencial teórico para esta discussão. Ele é
apenas mencionado quando se diz quais são consideradas, segundo os autores,
características de um bom professor.
O T15, com título “Jogos digitais na educação: possibilidades para temas
geradores”, apresentou uma discussão sobre como pensar os jogos digitais, a partir
da concepção de “temas geradores” em Paulo Freire. Os pesquisadores partem da
problematização de que o acesso às tecnologias acontece fora das escolas, e em
grande parte se dão por meio dos jogos digitais.
Parte do pressuposto de que a educação não está alheia aos avanços
tecnológicos, não a compreende como solução de todos os problemas, mas também
não a exime do seu papel colaborativo. Por isso, é necessário que exista uma
alfabetização tecnológica para que os sujeitos se tornem menos propensos a
manipulações. Quando não são preparados para lidar com a tecnologia ficam
sujeitos às práticas bancárias de educação e não questionam a realidade em que
vivem.
Segundo, Cipriani e Eggert (2017), os jogos digitais podem servir como
aliados a esse processo de alfabetização tecnológica sob uma perspectiva crítica,
uma vez que os temas geradores, que surgirão a partir dos jogos, permitirão discutir
questões sociais da atualidade.
O T16, com título “A representação social construída por licenciandos
acerca do curso de física”, busca compreender qual é a representação dos
licenciandos do curso de física do Instituto Federal do Ceará – IFCE, a fim de
identificar as lacunas e possibilidades que o curso oferece. Além de constatar
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metodologias pedagógicas consideradas ultrapassadas e pensar em novas
maneiras de ensinar física.
De acordo com os autores, a partir dos avanços das novas tecnologias, outras
formas de ensino são pensadas e influenciam a postura do professor e da escola, de
maneira geral, em relação ao ensino. Passa a ser exigido que o processo de ensino
e aprendizagem se torne significativo, proporcionando uma experiência que
aproxime os alunos de suas realidades, do contexto da sociedade em que vivem. De
acordo com Cavalcante, Souza, Silva e Melo (2009):
Nesse sentido, os cursos de formação de professores em ciências, de modo
geral e de física, em particular, devem avançar, evoluir e considerar a
adoção de novos paradigmas que possibilitem a superação dos obstáculos
de ordem pedagógica, científica, tecnológica e conceitual. Esses obstáculos
contribuem para a reprodução de práticas antigas e para o distanciamento
da realidade dos futuros professores (CAVALCANTE et al., 2009, p. 5).

Os autores indicam que diante das novas exigências professores têm
buscado rever suas práticas, considerando a importância da participação ativa dos
alunos no processo de ensino e aprendizagem. Concordando com Freire (1996,
p.25) para haver docência é preciso haver discência, pois “quem ensina aprende ao
ensinar, e quem aprende ensina ao aprender”. Por isso, o artigo enfatiza a categoria
de Freire: Docência/Discência.
Em relação à representação que os alunos possuem do curso de física,
constataram que: o curso exerce fascínio, uma vez que existe uma representação de
que a “física” é algo a ser desvendado. É considerado difícil e exige dedicação, por
isso é necessário ter em mente o foco para conclusão do curso. Sobre os aspectos
negativos, os alunos se queixam da falta de material e metodologias ultrapassadas,
e da desvalorização do bacharel na sociedade.
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Retomando o capítulo I deste trabalho, Selwyn (2011) apresenta três
definições para tecnologias: “Artefatos e aparelhos”, “Atividades e práticas” e
“Contexto”. Fundamentados nessas definições, elaboramos um quadro que sintetiza
de maneira objetiva como a tecnologia aparece nos artigos.
Quadro 7 – Como as tecnologias aparecem nos artigos
Artefatos e aparelhos
-

Atividades e práticas
T1, T2, T4, T5, T11,
T14, T15

Contexto
T3, T6, T7, T8, T9, T10,
T12, T13, T16

Fonte: Elaboração Própria

Compreendemos que não houve ocorrência de artigos que abordavam as
tecnologias enquanto “artefatos e aparelhos”. Essa perspectiva aponta para uma
definição da “tecnologia em si e como ela é desenhada e fabricada” (SELWYN,
2011, p. 18). Nenhum dos artigos realizou esse tipo de discussão, que também é
relevante, uma vez que ao examinar como as tecnologias são fabricadas podemos
explorar os interesses de quem as fabrica e a não neutralidade que existe por trás
dos artefatos que chegam até os seus usuários.
Sendo assim, as definições de tecnologia que foram tratadas nos artigos se
dividiram entre “Artefatos e aparelhos” e “Contexto”. As discussões se concentraram
em considerar “o que as pessoas fazem com tecnologias (incluindo questões de
interação, organização, identidade e práticas culturais humanas)” e os “arranjos
sociais e formas organizacionais que cercam o uso de tecnologias (incluindo
instituições, estruturas sociais e culturas)” (SELWYN, 2011, p. 18).
Fundamentados em nossa amostra, percebemos que há uma grande
preocupação em refletir os efeitos que as tecnologias produzem na educação e nas
demais áreas de estudos abordadas, e as formas como as tecnologias podem ser
aplicadas no cotidiano dos sujeitos, objetivando a melhoria e/ou um posicionamento
crítico diante das questões educacionais.
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4.5 Categorias da obra de Paulo Freire mais recorrentes nos trabalhos da
amostra

Depois de sabermos mais sobre o que tratam os artigos, neste tópico iremos
discorrer sobre as categorias de Freire mais presentes nos trabalhos. Entende-se
categoria como ideias, expressões e/ou conceitos recorrentes na obra do autor que
são apropriadas pelos pesquisadores para o desenvolvimento de suas investigações
e discussões.
Além do estudo de livros de Freire (1987, 1996, 1997 e 2001), identificamos
as categorias com auxílio do “Dicionário de Paulo Freire”, organizado por Danilo
Streck, Euclides Redin e Jaime José Zitkoski (2016, p. 14) que reuniram 230 temas.
"A seleção dos verbetes teve como referência o lugar que a palavra, expressão ou
conceito ocupa na obra de Paulo Freire e a recorrência de seu uso", além de outras
menos usadas, mas que têm um papel fundamental para compreender a construção
teórica de Paulo Freire.
Como era de se esperar, a categoria Diálogo, que é o fundamento da
pedagogia freiriana, apareceu na maioria dos artigos. Ao se apoiar em Paulo Freire
para tratar de qualquer assunto, é necessário perpassar o diálogo. O capítulo III do
livro “Pedagogia do Oprimido” oferece subsídios teórico- metodológicos para se
compreender o conceito de diálogo e também apresenta outras categorias que são
necessárias para que ele aconteça. Freire (1987) inicia o capítulo dizendo que não
há diálogo sem um “profundo amor ao mundo e aos homens”, e segue dizendo que
não há diálogo se não houver humildade, e também fé nos homens, o que
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consequentemente exige confiança. Da mesma forma, não há diálogo se não houver
um pensar crítico, ou liberdade de pensamento.
Podemos perceber que os 12 artigos, com exceção do T9, T12, T14 e T16,
que se apoiaram no diálogo para realizar suas análises, compreendem a
centralidade desta categoria para fundamentar um trabalho com tecnologias, seja na
qualidade de contextos e/ou atividades e práticas, sob uma perspectiva crítica.
Percebemos também uma presença muito forte de trabalhos que citavam o “senso
comum”, como um nível de conhecimento que precisa transcender a partir do
diálogo para um nível de conhecimento científico e consequentemente crítico. Por
exemplo, os artigos T2, T4, T5 e T7 consideraram o conhecimento já trazido pelos
participantes de suas pesquisas para, a partir, deles pensarem suas próximas
ações. Essas atitudes confirmam a visão dialógica em Freire, pois se trata de uma
escuta atenta, que considera a leitura de mundo trazida pelo educando. Não a
desvaloriza, pelo contrário, é um meio para aproximá-lo de uma realidade crítica e
científica.
Em segundo lugar, Educação Bancária / Educação Problematizadora foi a
categoria mais mencionada nos trabalhos. Elas andam juntas porque uma se
contrapõe a outra, não há uma relação de dependência, mas para tratar de
Educação Problematizadora, é preciso compreender a Educação Bancária e viceversa.
O modelo capitalista vigente na sociedade atual aponta para essa discussão.
Uma das características deste modelo econômico é a busca pelo lucro máximo e
acumulação de riquezas. Esta lógica pode ser aplicada na educação, sobretudo com
o uso de tecnologias, uma vez que quem detém o capital possui vantagem no
momento de produzir avanços tecnológicos. Muitos desses avanços são realizados
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em função da manutenção do poderio e aumento do capital. Na educação, a
mentalidade capitalista pode se manifestar por meio de uma „Educação Bancária‟
que considera alunos como depósitos que receberão as informações transmitidas,
não examinando ou criticando suas realidades, o que também pode ser acentuado
com a inserção de tecnologias no cotidiano escolar. Dessa forma, questões como
relações de poder, neutralidade das tecnologias, relação opressor x oprimido, dentre
outras, não são questionadas, proporcionando a manutenção deste modelo
econômico.
A

categoria

Educação

Bancária

/

Educação

Problematizadora

está

diretamente ligada às duas categorias que ficaram “empatadas” em terceiro lugar de
frequência nos artigos: Problematização e Conscientização. Sabemos que o mais
interessante na obra de Freire é que ao nos depararmos com suas categorias
percebemos a coerência que há entre elas e que uma leva à outra e vice-versa. No
entanto, a ênfase aqui dada entre “Educação Bancária/Educação Problematizadora
– Problematização/Conscientização” é que os pesquisadores as utilizaram em seus
artigos, demonstrando considerá-las relevantes para questionar a realidade de suas
pesquisas. Por exemplo, o artigo T2 questiona a realidade da ingestão de alimentos
industrializados em uma cidade da região Nordeste, já o T4 utiliza a oficina de
panificação para trabalhar a CTS.
Poucos artigos tratam de problematizar a tecnologia em si, por exemplo, a
neutralidade ou sua ausência. Selwyn (2014, p. 15) afirma que em “mais de 30 anos
de escrita e pesquisa nas sociologias da tecnologia, conhecimento e ciência
detalharam como todas as tecnologias são carregadas, até certo ponto, de valores e
relações sociais implícitas”. Questioná-las como um meio de propagação da
educação bancária, questionar quem as produz e quais são os seus interesses, é
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um caminho relevante para quem baseia a sua discussão em Paulo Freire. Nessa
perspectiva, apenas o T1, T6, T11 e T12 se encarregaram de fazer ou iniciar esse
tipo de discussão.
Freire (2002, p. 12) diz que “A reflexão crítica sobre a prática se torna uma
exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando blablablá e a
prática, ativismo”. Esse trecho do livro “Pedagogia da Autonomia” reflete a realidade
tratada em grande parte dos artigos que apresentaram as categorias de Freire que
ficaram em quarto e quinto lugares, respectivamente: Autonomia e Criticidade.
Podemos notar que a discussão desses conceitos foram associadas às práticas
pedagógicas, compreendendo que é necessário que haja uma prática educativa
para que esses conceitos não se restrinjam à teoria.
Em relação às demais categorias que foram expostas nos artigos, porém não
menos importantes, ainda que a frequência com que apareceram tenha sido
reduzida, demonstram que a perspectiva freiriana pode contribuir com o
enfrentamento de valores que oprimem e seriam incompatíveis com uma educação
emancipadora.
As ideologias que possuem “raízes profundas” na sociedade contemporânea
influenciam diretamente a maneira como se produz tecnologia. Selwyn (2014) indica
três ideologias que têm prevalecido na contemporaneidade: “Libertarianismo”,
“Neoliberalismo” e “Novo Capitalismo” ou “Nova Economia”.
O pensamento libertário coloca o indivíduo em primeiro lugar, entendendo que
este tem o controle de suas próprias ações e podem lutar para alcançar seus
objetivos e os resultados fazem parte de suas escolhas. Essa ideologia compreende
que a sociedade melhor se organiza pela meritocracia e controle individual dos
recursos (SELWYN, 2014).
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A ideologia neoliberal propaga a ideia de que o sujeito possui o controle sobre
a sua vida. “Nessa perspectiva, a cooperação do indivíduo, apesar de muitas vezes
desejável, é puramente uma questão da vontade individual” (SELWYN, 2014, p. 27).
Já a “Nova Economia” revela a mudança da natureza do capitalismo nos
últimos 40 anos, depondo que está “baseada principalmente na privatização dos
bens imateriais” (SELWYN, 2014, p. 29). “Nesse sentido, obtém-se lucro a partir da
produção de conhecimento e ideias, em vez da indústria, o que requer novos
modelos de acumulação de capital” (SELWYN, 2014, p. 30).
Percebemos que as ideologias dominantes se distanciam das propostas
contidas nas categorias de Freire e, ao identificá-las nos artigos, verificamos que há
uma intenção em resgatá-las para que o processo educativo retome a sua natureza
humana e a visão ontológica dos homens, que reconhece na sua incompletude e
inacabamento a necessidade do outro.
A seguir, podemos observar as 40 categorias de Freire que ocorrem, em
quais artigos e as suas frequências. Ressaltamos que nesta pesquisa a frequência
se trata da quantidade de artigos em que cada categoria foi discutida. Sendo assim,
em alguns artigos uma determinada categoria pode ter sido mencionada repetidas
vezes.
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Quadro 8 - Categorias de Freire e frequência nos artigos
Categoria

Frequência

Artigos

Diálogo / Dialogicidade
Educação Bancária /
Educação
problematizadora
Problematização
Conscientização
Autonomia
Criticidade
Liberdade
Situações-Limites
Tema Gerador

12

T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T10, T11, T13, T15

9
8
8
5
5
4
4
4

T1, T2, T4, T6, T7, T8, T9, T13, T15
T3, T4, T5, T6, T7, T8, T11, T13
T3, T4, T5, T7, T12, T13, T15
T3, T5, T8, T12, T13
T2, T4, T7, T10, T15
T2, T3, T4
T3, T7, T10, T15
T3, T7, T13, T15

Cidadania
Oprimido / Opressor

4
4

T4, T5, T7
T4, T5, T8, T10

Leitura de mundo
Humanização /
Desumanização
Inacabamento
Amorosidade
Saber

3

T1, T5, T7

3
2
2
2

T4, T9, T10
T1, T10
T4, T8
T4, T14

Interdisciplinaridade
Investigação Temática
Ética
Consciência ingênua e
crítica
Alienação
Historicidade
Ação-reflexão

2
2
2

T4, T15
T6, T7
T8, T12

2
2
1
1

T9, T11
T9, T13
T9
T2

Práxis
Método Paulo Freire
Curiosidade Epistemológica
Fé
Esperança

1
1
1
1
1

T2
T2
T3
T4
T4

Humildade
Inédito Viável

1
1

T4
T6

Solidariedade
Indignação
Rebeldia/Rebelião
Ontologia
Confiança
Emancipação
Alfabetização
Conhecer/Conhecimento

1
1
1
1
1
1
1
1

T8
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14

Docência/Discência

1
Fonte: Elaboração própria

T16
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4.6 Outras questões de pesquisa

A partir deste ponto, tentaremos responder às demais questões de pesquisa,
em um esforço para buscar compreender razões e contribuições da obra de Paulo
Freire para os estudos de educação e tecnologia. É preciso pontuar, antes de tudo,
que a análise foi feita considerando nossos estudos de algumas obras do autor
(1987, 1996, 1997 e 2001), durante o período do mestrado, e que, portanto,
consideramos como em fase de desenvolvimento. À rigor, quando escrevemos „obra
de Paulo Freire‟, leia-se nossa compreensão acerca de parte de sua obra.
Para tentar responder à QUESTÃO 2 da pesquisa, procuramos nos artigos
como os autores justificavam/explicavam, explicitamente ou de forma implícita, as
razões para se referenciar na obra ou em categorias específicas para
desenvolverem suas pesquisas e/ou reflexões sobre tecnologia.
Inicialmente, apresentaremos em ordem crescente os artigos em que foi
possível identificar de maneira explícita o motivo pelo qual recorreram à obra
freiriana para discutir educação e tecnologia.
No artigo T2, as pesquisadoras recorreram a Freire por considerar que o
desenvolvimento de uma educação libertadora e problematizadora, preconizada por
Paulo Freire, pode ser favorecida pelas tecnologias educacionais. Por isso,
desenvolveram o álbum seriado sobre alimentos regionais, que foi trabalhado com
os estudantes e participantes da pesquisa com a intenção de discutir questões
nutricionais para melhoria da qualidade de vida daquela população.
O trabalho apresentado no artigo T7 aponta a relevância do referencial
freiriano para realizar reflexões sobre a área de Ciência, Tecnologia e Sociedade
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(CTS), considerando que esta pode “propiciar uma base educacional sólida e
coerente” do mesmo modo que “pode oportunizar a abordagem de temas atuais de
dimensão social, política e econômica, principalmente, no âmbito do ensino de
ciências e da tecnologia” (OLIVEIRA; RECENA, 2014, p. 107).
No artigo T8 os autores destacam a influência dos ensinamentos de Freire
que “se mantém há cinquenta anos e a leitura de suas obras continua a seduzir os
educadores que desejam uma escola de melhor qualidade para toda população”
(BEHRENS; TORRES; MATOS, 2007, p. 588). A sua influência se expande e se
torna cada vez mais latente no século XXI, por conta da realidade compreendida na
sociedade capitalista, com “a acentuada ganância empresarial e miopia ecológica”
(BEHRENS; TORRES; MATOS, 2007, p. 588). Paulo Freire se torna um referencial
que oferece elementos para uma transformação social por meio da educação, sendo
assim, sua obra é utilizada naquela pesquisa para levar os professores que atuam
de forma online a pensar uma educação e práticas educativas a distância sob uma
perspectiva crítica.
Marques e Carrão (2013) expressam no artigo T10 que Freire representa um
referencial elementar para pensar mudanças que a tecnologia tem provocado na
sociedade. Recorrem a Freire, pois acreditam que o uso dos recursos tecnológicos
deve colaborar para que os homens assumam “a sua vocação ontológica de serem
sujeitos, em constante transformação de si e da realidade. São ampliadas as
possibilidades de diálogo, contribuindo para a autonomia e a liberdade de
expressão” (MARQUES; CARRÃO, 2013, p. 69), possibilitando novas reflexões e
novas formas de agir sobre o mundo em que vivem.
No artigo T12, Vieira e Berkenbrock-Rosito (2017) recorrem a Freire, pois
concordam que a experiência educativa não pode ser “transformada em um
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treinamento técnico”, no caso, com uso das TED na educação não deve ser
realizado de maneira instrumental. A perspectiva de Freire promoveria uma
educação crítica para a formação de sujeitos autônomos, com tecnologias.
Gonçalves e Carletto (2010) no artigo T13 indicam que “a complementaridade
entre o enfoque CTS e a metodologia freiriana se traduz numa proposta que
apresenta rico manancial teórico-prático para a realização de uma pedagogia crítica”
(GONÇALVES; CARLETTO, 2010, p. 86). Utilizam a obra de Freire, pois proporciona
a adequação do conceito de meio ambiente ao conhecimento científico baseado em
paradigmas coerentes com a sustentabilidade.
Por fim, os autores do artigo T15, recorrem a Freire por presumirem que a
busca por temas geradores na atualidade “é confrontar-se, em certa medida, com a
linguagem ubíqua permeada pela cultura ciber, visto que são essas linguagens que
constituem parte dos valores, das ideias e dos obstáculos da atualidade” (CIPRIANI;
EGGERT, 2017, p. 245). Dessa forma, uma educação de acordo com a perspectiva
freiriana estabelece relações com o contexto em que se vive, por isso, a proposta da
pesquisa em elaborar temas geradores a partir de jogos digitais. Segundo os
autores, na maioria das vezes é através dos jogos digitais que ocorre o primeiro
contato com a tecnologia digital, por isso a sua relevância.
Quanto aos demais artigos, T1, T3, T4, T5, T6, T9, T11, T14 e T16, de modo
geral, entende-se que os autores recorrerem à obra de Paulo Freire para discutir
tecnologia em seus trabalhos sobre educação porque encontram nela subsídios para
ir além de questões sobre ensinar-aprender, tanto „com‟ quanto „sem‟ tecnologias.
Embora tratem da prática pedagógica, muitos se amparam em Freire para também
discutir ciência, transformação social e o atual contexto “provocado” pelo
desenvolvimento tecnológico, relacionando essas preocupações à educação.
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Dessa maneira, os autores acabam expressando a atualidade de Paulo Freire
para as pesquisas sobre educação e tecnologia, pois, se assim não o fosse, o
referencial não seria utilizado nas investigações.
No capítulo 2, recuperamos algumas características, apontadas Streck, Redin
e Zitkoski (2016), da obra de Freire que permitem considerá-la atemporal e possível
de contribuir com a reflexão de diversas realidades, para além do âmbito
educacional. São elas: “Ousadia epistemológica”, “Pensar esperançoso” e
“Engajamento político”.
Após buscar nos artigos como os autores justificam/explicam os motivos para
se referenciarem na obra de Freire, fomos analisar os trabalhos para buscar
identificar essas características apontadas por Streck, Redin e Zitkoski (2016) e,
também desta forma, analisar a atualidade de Paulo Freire.

Figura 1 - Atualidade de Freire

Ousadia Epistemológica
T1, T2, T3, T5, T6, T7, T15

Atualidade de
Freire

Pensar Esperançoso

Engajamento Político

T4, T8, T14, T10 , T16

T9, T11 T12, T13

Fonte: Elaboração própria
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Relembrando o que significa cada uma dessas características apresentadas
por Streck, Redin e Zitkoski (2016): “Ousadia epistemológica”: “Freire não repete as
estruturas de pensamento da tradição filosófica, mas busca inovar a partir do desafio
da realidade do oprimido em diálogo com os instrumentos de análise e reflexão
teórica” (STRECK; REDIN; ZITKOSKI, 2016, p. 17); “Pensar esperançoso”: todo
pensamento freiriano seria vão se não houvesse esperança de uma mudança de
realidade. Para ele, o pensar crítico e esperançoso mobiliza o homem para a
mudança; “Engajamento político”: existe um posicionamento político claro que
permeia toda a sua obra, em favor do Oprimido. Gadotti e Carnoy (2018, p. 14)
ressaltam que as ideias de Freire continuam válidas porque precisamos de justiça,
democracia e cidadania, além disso, enfrentamos novos desafios educacionais
diante das novas tecnologias. Portanto, a perspectiva educacional de Freire contribui
para reinventar a educação da atualidade.
Os artigos foram agrupados com a intenção de identificar os que se
enquadram nessas características pertinentes à obra de Freire, conforme Redin e
Zitkoski (2016), sugerindo, também, sua atualidade e possibilidade de relação com
outros temas nos quais o autor não se dedicou a escrever. Ainda que alguns artigos
abranjam mais de uma dessas características, optamos por relacionar no gráfico os
artigos com as características que acreditamos se destacar no texto.
Os artigos T1, T2, T3, T5, T6, T7 e T15 recorrem a Paulo Freire para tratar de
temas não usuais da teoria freiriana, fazendo relação com outras temáticas, como
por exemplo, saúde, nutrição, podcast e jogos digitais.
Os artigos T4, T8, T14, T10 e T16 apresentam uma visão em maior parte
esperançosa ao analisar a relação entre tecnologia e educação. Uma das categorias
de Freire é a “Esperança”, e a crítica deve gerar mudança e transformação. Por isso,
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embora exista uma análise crítica dessa relação em alguns artigos, os textos não
expressam o pessimismo, mas promovem uma perspectiva esperançosa de
mudança e melhoria. A conscientização, a partir da problematização, deve promover
a esperança para gerar transformação.
Nos artigos T9, T11, T12 e T13 houve uma presença marcante de
engajamento político. Os autores se propuseram a discutir relações de poder, a não
neutralidade da tecnologia, o determinismo tecnológico e questões relacionadas à
cidadania, pobreza e relação opressor x oprimido.
Com esta análise, também acreditamos responder à QUESTÃO 3 da
pesquisa sobre a coerência dos trabalhos com uma perspectiva de Freire. Ao
identificar as características apontadas por Streck, Redin e Zitkoski (2016) nos
trabalhos, mapeamos, de certa forma, como os artigos que apresentam coerência
com o pensamento freiriano.
Além disso, como mais um esforço de análise, buscamos observar se a
totalidade dos artigos seria coerente com nossa leitura da obra de Freire, para além
das características apontadas por Streck, Redin e Zitkoski (2016).
Consideramos que os artigos T3, T5, T14 e T16 não seriam coerentes com a
totalidade da obra de Freire porque, sobretudo, apesar de anunciarem a obra do
autor como referencial em suas pesquisas, os artigos circunscrevem categorias e
princípios do autor a determinadas passagens, não demonstrando, de fato, uma
apropriação de sua perspectiva.
O T3 apenas identifica a recorrência do pensamento de Freire e Vygotsky no
ensino de física, por meio da sua aparição em determinados trabalhos de anais de
eventos e periódicos especificados pelos autores, não havendo um aprofundamento
ou diálogo em sua teoria no âmbito do ensino da física.
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O T5 apresenta uma pesquisa em que analisa a participação passiva do
acompanhante do idoso e o seu cuidado diário, apontando algumas ações que esse
acompanhante realiza por espontânea vontade para cuidar do paciente de maneira
que entende ser mais adequada. No entanto, o estudo aponta que algumas dessas
ações decorrem de falhas do hospital e, essas questões, por exemplo, não são
discutidas. Os autores citam o caso de um acompanhante que leva almofadas,
confeccionadas por ele para que o paciente se sinta mais confortável em seu leito.
Nesse momento, poderiam ser discutidas ou mencionadas questões relacionadas a
políticas públicas, já que o hospital é de uma rede pública. Por que não é oferecida
uma estrutura adequada para a manutenção da saúde do paciente hospitalizado?
Ainda que os autores façam uso das categorias: diálogo e problematização,
considerando a perspectiva freiriana enquanto ato político, compreendemos que
essas categorias não foram suficientemente exploradas.
O T14 relata a pesquisa realizada com professores da rede estadual do Rio
de Janeiro, que atuam no nível fundamental e médio de ensino. No estudo, há um
questionamento sobre quais habilidades e competências esses professores
consideram relevantes para um ensino com tecnologias. No entanto, não é realizado
nenhum tipo de problematização ou diálogo com a obra de Freire, que é mencionado
no trabalho apenas quando os autores consideram algumas características
necessárias para o desenvolvimento de um bom professor.
O T16 não aprofunda a visão freiriana de educação em seu artigo, apenas
vale-se de sua teoria para expressar um trecho reconhecido de Paulo Freire: (1996,
p. 25), “Não há docência sem discência, as duas se explicam, e seus sujeitos,
apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um
do outro. Quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender”. E
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complementa dizendo que o ensino de física necessita da adoção das novas
concepções de ensino. Durante a pesquisa, a obra de Paulo Freire não foi
suficientemente explorada para que pudéssemos afirmar que a totalidade do artigo é
coerente com a obra do autor.
Os demais artigos foram considerados coerentes com a obra de Freire, pois
de alguma maneira expõem/discutem relações de poder e dominação, questionam a
realidade, compreendem a não neutralidade da tecnologia e colocam o educando
como sujeito autônomo, crítico e capaz de desvelar a sua realidade para agir de
maneira transformadora sobre ela.
Observamos que a “coerência” dos artigos em relação às ideias de Freire
estaria mais relacionada a questões da prática pedagógica. Essas questões também
foram observadas para buscar responder à QUESTÃO 4, na tentativa de
compreender

se

os

artigos

seguem

o

discurso

hegemônico

da

área,

predominantemente otimista e solucionista, como tratado no CAPÍTULO 1 desta
dissertação, ou seriam coerentes com uma perspectiva crítica, a freiriana, mas
também com a pedagogia crítica como um todo.
Apple e Au (2015) apresentam algumas características da Pedagogia Crítica
e apontam Freire como um dos expoentes dessa vertente pedagógica. Para Apple e
Au (2015, p. 416), quem se dedica a realizar uma análise crítica da educação deve
considerar: “as amarrações existentes entre a política e a prática educacional com
as relações de exploração e dominação”; “Apontar os contrastes e possíveis
espaços de atuação”; “Agir em conjunto com movimentos sociais e progressistas”;
“Manter viva a tradição do trabalho radical, ou seja, considerar, ampliar e criticar, as
produções

progressistas

anteriores”;

“Redefinir

a

pesquisa,

levando

em

consideração o trabalho que tem sido realizado por um grupo de pessoas ou
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movimentos sociais que estão envolvidos e questionar as desigualdades e que
realizam reformas não reformistas”.
Os apontamentos realizados por Apple e Au (2015) vão ao encontro da
perspectiva freiriana, por exemplo, ao partir do pressuposto de que o homem, ao se
perceber como ser inacabado e inconcluso, descobre que precisa se educar para
buscar a completude, para “ser mais” (FREIRE, 1996). No entanto, a busca pelo
homem em se tornar o que deseja ser, por meio da educação, “esbarra” em alguns
pontos já apontados: relações de poder, que limitam o agir do homem – Opressor x
Oprimido, ausência do pensar crítico e consequentemente da autonomia dos
sujeitos, dentre outros fatores. Freire, então, compreende a necessidade de uma
educação libertadora para contribuir com o desvelamento da realidade, das relações
de opressão pelos oprimidos, possibilitando a autotransformação, em comunhão
com os outros, da sociedade.
Nesta QUESTÃO 4 nos perguntamos: 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, 2015)?
Com esta questão desejávamos também mapear se os trabalhos poderiam
ser considerados “críticos” com base nesses itens, para além de apresentarem
coerência com a obra de Freire. Seria uma maneira de, ainda, identificar se ampliam
ou criticam o referencial, o que se relaciona com sua atualidade.
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Quadro 9 – Coerência com uma perspectiva crítica
Artigo

O artigo
expõe/discute
relações de poder
e/ou dominação?

O artigo amplia, critica ou
limita a obra de Paulo
Freire?

T1

Sim

Amplia

T2

Sim

Amplia

T3

Não

Limita

T4

Sim

Amplia

T5

Não

Limita

T6

Sim

Amplia

T7

Sim

Amplia

T8

Sim

Amplia

T9

Sim

Amplia

T10

Sim

Amplia

T11

Sim

Amplia

T12

Sim

Amplia

T13

Sim

Amplia

T14

Não

Limita

T15

Sim

Amplia

T16

Não

Limita

Fonte: Elaboração própria

O quadro aponta, assim, que os trabalhos de educação e tecnologia que
recorrem à obra de Paulo Freire tendem a se diferenciar do discurso hegemônico da
área, além de buscar ampliar as contribuições deixadas pelo autor, trazendo-o para
a interrelação educação e tecnologia.
De fato, ainda há “necessidade de consolidação da área, que ainda não
conseguiu

firmar

conceitos,

metodologias

e

desenvolvimentos

teóricos

suficientemente robustos e que, principalmente, não sejam apoiados em visões
universalistas e naturalizadas da tecnologia” (ROSADO, FERREIRA; CARVALHO,
2017, p. 240).
A análise dos artigos segue nesta direção, de que área de educação e
tecnologia ainda não firmou conceitos e recorre a autores de outros campos, como
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comunicação e psicologia, a quem se recorre para tratar do assunto. Nos artigos
analisados podemos perceber a presença de autores como: Demétrio Delizoicov,
Manuel Castells, Vani Moreira Kenski, Álvaro Vieira Pinto, Lev Vygotsky, dentre
outros, que pertencem à área da educação, filosofia, sociologia e psicologia. Assim,
buscamos também responder à QUESTÃO 5 de pesquisa sobre os principais
autores da área de educação e tecnologia. Vemos que a maioria não se dedicou
especificamente à área de educação e tecnologia, como Vani Kenski. Ao mesmo
tempo, essa variedade revela a abertura da obra de Freire para dialogar com
autores de diferentes perspectivas e abordagens.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que foi exposto ao longo deste trabalho, finalizamos retomando o
objetivo geral da pesquisa: Analisar como a pedagogia desenvolvida por Paulo
Freire vem sendo incorporada em artigos sobre educação e tecnologia, examinando,
sobretudo, sua aderência a trabalhos críticos. Ressaltamos que o intuito deste
trabalho não foi avaliar se a pedagogia de Paulo Freire está sendo empregada nos
artigos que compuseram o nosso corpus de pesquisa de maneira “certa” ou “errada”
– afinal o que seria correto? Mas é de perceber como sua obra vem sendo abordada
nos trabalhos que relacionam educação e tecnologia. Queríamos compreender se
Paulo Freire tem sido de fato empregado no âmbito educacional, ou se seu nome
não passa de citação ou nome de salas, como escreveu Romão (2015), que tantos
anos trabalhou com Freire e com ele fundou o Instituto que leva seu nome.
Com as aproximações que fizemos, ao final deste percurso, compreendemos
que os autores que recorrem à obra de Freire para tratar de tecnologia e educação,
em sua maioria, fazem uso de sua obra e de suas categorias para realizar uma
análise crítica desta relação. Nesse sentido, apresentam um discurso diferente do
que tem predominado na área, apolítico e no qual as tecnologias digitais seriam
“redentoras” dos problemas educacionais que até então não foram solucionados,
como foi apresentado no capítulo 1.
Constatamos que as categorias de Freire que mais ocorreram nos achados
de

pesquisa

foram:

“Diálogo/Dialogicidade”,

“Educação

bancária/Educação

problematizadora”, “Problematização” e “Conscientização”. Além dessas, mais 35
categorias de Freire foram identificadas nos artigos analisados. Identificamos assim,
que as categorias de Freire têm sido um referencial para criticar a relação existente
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entre tecnologia e educação. Um dos motivos, que já apresentamos anteriormente, é
o fato da área não ter firmado conceitos robustos para realizar esta discussão sob
uma perspectiva crítica. Nesse sentido, a obra de Paulo Freire, apresenta a
possibilidade de olhar para esta relação de forma crítica, uma vez que a sua obra
considera a necessidade de transpor uma consciência ingênua sobre o mundo, a fim
de empreender uma ação crítica e transformadora, e esta visão pode ser
desenvolvida para “olhar” as tecnologias educacionais.
Identificamos, nos trabalhos, que a obra de Freire está atrelada a discussões
sobre processos de ensino e aprendizagem com tecnologias; formação de
professores para o uso das tecnologias a partir das transformações ocorridas na
sociedade; desenvolvimento do currículo escolar com tecnologias, por meio de
temas geradores e valores da sustentabilidade baseada em CTS. Na área da saúde,
a obra de Freire aparece vinculada a discussão de tecnologias que possibilitem o
diálogo entre acompanhantes e médicos, e na problematização da alimentação
industrializada que tem crescido, aumentando os casos de obesidades entre
crianças. Além dessas pesquisas, também nos deparamos com um artigo que
analisou o diálogo nos podcasts. E outros que se tratavam de ensaios teóricos sobre
a neutralidade do conhecimento científico e tecnológico, e a obra de Freire exposta
em trabalhos na área de física. Podemos reconhecer que em alguns desses
trabalhos houve uma discussão voltada para a pedagogia crítica, T1, T4, T5, T6, T7,
T8, T9, T10, T11, T12, T13 e T15, segundo os apontamentos realizados por Apple e
Au (2015). Dessa forma, reconhecemos que há coerência, em grande parte dos
artigos da amostra, com a totalidade da obra de Freire e com a perspectiva crítica de
educação em Apple e Au (2015). Os artigos que não apresentaram coerência, T3,
T5, T14 e T16, não dissertaram com propriedade sobre a obra de Freire e/ou sobre
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a perspectiva crítica de educação. Percebemos que se um autor se dispõe a discutir
e dialogar com a obra de Freire, tende a apresentar coerência com o autor. A
princípio não identificamos casos em que a obra de Freire tenha sido apresentada
de maneira “distorcida”, o que percebemos foram categorias que poderiam ter sido
mais aprofundadas nas discussões.
Considerando os artigos que compõem a nossa amostra e as temáticas que
neles foram trabalhadas, percebemos algumas ausências que podem orientar
futuros estudos que relacionam tecnologia e educação, como por exemplo: o
desenvolvimento de pesquisas que critiquem a tecnologia enquanto artefato,
considerando os interesses de quem as produz e os monopólios dos gigantes da
tecnologia na educação, a substituição do trabalho docente pela tecnologia, os
objetos enquanto sujeitos na educação (BARRETO, 2017), a percepção dos alunos
em relação ao uso das tecnologias nos processos educativos, e a necessidade de
realizar mais trabalhos que envolvam a ida a campo. Evidentemente, existem muitos
outros temas que se apresentam como lacuna nas pesquisas que relacionam
tecnologia e educação, essas foram apenas algumas hipóteses levantadas como
“ponta pé” inicial para o desenvolvimento de outros estudos.
Por fim, o título da dissertação “EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA COM
REFERENCIAL DE PAULO FREIRE: UMA RELAÇÃO (IN)COMUM” buscou
expressar, de maneira simples e direta, uma das intenções deste trabalho: revisitar
Paulo Freire, considerando os tempos atuais de expansão das tecnologias digitais
na educação. Uma sociedade marcada pelos avanços tecnológicos, imprimindo
mudanças em todas as esferas da sociedade, como educação, saúde, segurança,
dentre outras.
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Paulo Freire, nesse cenário, desenvolve uma relação “incomum” com
questões de educação e tecnologia pelo fato de sua obra não ter sido dedicada às
relações entre educação e tecnologia, embora tenha manifestado de forma pontual.
Sua obra foi escrita durante um período em que as tecnologias não eram tão
latentes quanto nos dias atuais. Ao mesmo tempo, consideramos que essa relação
pode ser “comum” considerando que autores vêm recorrendo ao seu pensamento
ainda hoje, mostrando sua atualidade.
Diante da imersão na ideologia neoliberal, estudar Freire passa a ser um ato
de rebeldia no sentido freiriano da palavra. Para Freire, a rebeldia se legitima no ato
de transformação da consciência que mobiliza o homem a agir de maneira
transformadora sobre sua realidade.
A minha rebeldia contra toda espécie de discriminação, da mais explícita e
gritante a mais sub-reptícia e hipócrita, não menos ofensiva e imoral, me
acompanha desde a minha infância. Desde a mais tenra idade que reajo,
quase que instintivamente, contra toda a palavra, todo o gesto, todo sinal,
de discriminação racial. Como também de discriminação contra os pobres
que, mais tarde, se definia contra a discriminação de classe (FREIRE, 2008,
p. 145).

Com a expansão dos valores e propostas neoliberais em nossa sociedade, se
faz necessária à ampliação da pedagogia de Freire para relações mais humanas
(com e sem artefatos), outra compreensão de autonomia, desenvolvimento de uma
consciência crítica para empreender ação transformadora no mundo, visando uma
sociedade mais justa. No entanto, o discurso ideológico atual é incompatível com
estas propostas, cabe a nós educadores compreender a educação enquanto ato
político, permanecer na luta para que a educação jamais seja domesticadora, mas,
sim, libertadora.
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