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“Hoje me sinto mais forte
Mais feliz, quem sabe
Só levo a certeza
De que muito pouco sei
Ou nada sei
Cada um de nós compõe a sua história
Cada ser em si
Carrega o dom de ser capaz
E ser feliz”
Almir Sater
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RESUMO
A crescente popularização dos dispositivos digitais móveis (smartphones e tablets)
ampliou de forma significativa as conversações em rede. Através de fragmentos textuais
compartilhados pelos seus dispositivos móveis as pessoas relatam o cotidiano nas redes
enquanto circulam pelas cidades. Este fluxo informacional vivenciado nos espaços
híbridos se mostra fecundo para o desenvolvimento de práticas criativas. Diante deste
contexto, esta pesquisa questiona de que maneira a apropriação do uso do tablet
contribui para os processos autorais de crianças do ensino fundamental de uma Escola
Municipal de Salvador. Para isso, foi delineada uma metodologia de pesquisa com
abordagem qualitativa, na qual o estudo de caso foi orientado pelos pressupostos da
etnopesquisa crítica (Macedo, 2010). O referencial teórico que orientou o diálogo com
as narrativas dos sujeitos e com a experiência na escola consistiu na discussão sobre
espaço (Lefebvre, Certeau e Milton Santos); ciberespaço (Levy, Castells); Cultura da
mobilidade (Beiguelman; Castells; Lemos; Santaella; Souza e Silva); autoria (Foucault,
Ardoino); e letramento (Soares, Tavares, Silva, Buzato). A experiência de criação de
um documentário com os tablets realizada pela Escola Municipal Lagoa do Abaeté foi
o caso analisado, que revelou o desejo dos sujeitos em pertencer ativamente da cultura
da participação, na qual eles se apropriam do lugar “do sujeito que fala”, indo além do
lugar de consumidor. Durante produção do documentário esse deslocamento foi
limitado já que os estudantes não participaram de todas as etapas da sua construção.
Revelam-se interdições do discurso durante o processo e limitações no letramento. A
perspectiva de autoria desses estudantes aponta que para eles o compartilhamento em
rede faz parte dos processos criativos. Criar e compartilhar caminham juntos e as
tecnologias móveis facilitam essas práticas ao nos descondicionar dos desktops,
segundo os alunos. Porém, a escola não adentrou ainda neste novo paradigma
comunicacional, o que limita estes processos.
Palavras-chave:
compartilhamento

Mobilidade;

autoria;

letramentos;

multirreferencialidade;
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ABSTRACT
The growing popularization of mobile digital devices (smartphones and tablets)
significantly expanded the conversation on the network. Everyday, through textual
fragments shared by their mobile devices, people report the daily on the networks while
moving through the cities. This information flow experienced in hybrid spaces shows
itself fecund for the development of creative practices. In light of this context, this
research questions in which way the appropriation to the utilization of tablets
contributes to the authorial processes from elementary school childrens in a Municipal
School in Salvador. For this, a research methodology was outlined with qualitative
approach, in which the Case Study was guided by the assumptions of critical
etnopesquisa (etno-research). The experience of creating a documentary with the tablets
(mobile devices) for 3 classes was the case analyzed, which revealed the desire of
individuals to actively belong of the culture of participation in which they had taken the
place of “the speaking person” going beyond from the consumer’s place. During
production of the documentary this displacement was limited because the students did
not participate in all stages of its construction. Discourse's interdictions were revealed
during the process and limitations in literacy. The authorial perspective of these students
indicates that, for them, the act of sharing on the network is part of the creative
processes. Create and Share walks side by side and mobile technologies facilitates these
practices once it decondition ourselves from the desktops, according to the students.
However, the school has not yet entered this new communication paradigm, which
limits these processes.
Keywords: Mobility; authorship; literacy; multireferentiality; share
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Capítulo I
Introdução
1.1. Nomadismos investigativos – delineando o surgimento da pesquisa
O início desta pesquisa parte do sujeito pesquisador: itinerante, curioso, metamórfico e
observador, que vê em eventos cotidianos traços de uma cultura que quer emergir ou
que já se instala entre os sujeitos e através deles. As interrogações desta pesquisa têm
como pilares a cultura da mobilidade e a autoria, e o seu início embrionário surge numa
experiência pessoal com a comunicação móvel em língua estrangeira por SMS.
Imersa em um universo juvenil de trocas e diálogos com estudantes numa cidade
universitária italiana, o meu olhar sobre a prática de trocar mensagens rápidas com as
pessoas nos cotidianos começou a alterar. O meu processo de alfabetização e letramento
na língua se desenrolavam a partir destes pequenos fragmentos de textos que me
impulsionavam a aprender os códigos da língua italiana nas próprias práticas sociais de
escrita e leitura.
Iniciava, naquele momento, um encantamento pelas habilidades construídas e pela
descoberta pessoal (e timidamente profissional) de um caminho possível para os
processos de alfabetização e letramento através dos telefones móveis. Em 12 de maio de
2011, na lista do grupo de discussão do Grupo de Pesquisa Comunidades Virtuais foi
veiculado um email com reportagem de um projeto sobre alfabetização através de
celulares1. É a partir dessas leituras iniciais que o meu interesse pela temática como
objeto de pesquisa começa a se definir.
A existência é sempre temporal, e por isso somos interpretados e interpretamos dentro
de uma temporalidade (MACEDO, 2010). Diante disto, é importante fazer uma
demarcação referente ao meu lugar como sujeito, pesquisadora, usuária das tecnologias
móveis, e situada numa metrópole nordestina do Brasil.
Na condição de pesquisadora, minha trajetória no Grupo de Pesquisa Comunidades
Virtuais é iniciada em 2007, e as pesquisas realizadas em torno das tecnologias digitais
1

Referência à matéria Projeto usa celulares na alfabetização. Disponível
http://www.acheseucurso.com.br/celulares-na-alfabetizacao.aspx. Acesso dia 16 de abril de 2013.

em:
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e educação revelam um lugar otimista nos que se refere às possibilidades educacionais
presentes no universo da cibercultura, já que indicam o potencial de mídias como os
jogos eletrônicos para a aprendizagem, especificamente para o letramento digital. Como
praticante de comunicação móvel através de dispositivos digitais, é perceptível a relação
estreita destas tecnologias com o meu cotidiano, me colocando no lugar de sujeito
engajado no uso destes artefatos.
Apesar do envolvimento pessoal com as tecnologias móveis (smartphone, tablet) neste
trabalho será evitado um olhar meramente otimista e engajado sobre as possibilidades
que estes artefatos oferecem ao contexto educacional, já que, como afirma Lemos
(2011) as práticas comunicacionais realizadas através dos dispositivos móveis não estão
neutras às questões políticas, econômicas e culturais ao serem vivenciadas por
diferentes sujeitos em diversos contextos.
A aproximação com o universo da pesquisa sobre os dispositivos móveis inicia com o
interesse pelas práticas comunicacionais e autorais que envolvem estas tecnologias sem
relações diretas com o cenário escolar, no primeiro momento. O plano inicial tinha
como enfoque as práticas comunicacionais nos cotidianos. O interesse pelo contexto
escolar surge com a busca de diálogo por parte das coordenadoras do Núcleo de
Tecnologia Educacional 17 (NTE 17)2 – da Prefeitura Municipal de Salvador com o
Grupo de Pesquisa Comunidades Virtuais. Esta aproximação gerou reflexões sobre a
presença destes artefatos na escola e sobre os desafios que provocavam neste cenário, já
que em 2012, ano de ingresso no Mestrado, a Prefeitura comprou e disponibilizou ao
NTE 17 400 tablets que deveriam fazer parte da prática pedagógica de professores de 13
escolas da Rede.
Diante deste cenário e da necessidade dos professores de pensar as contribuições
pedagógicas proporcionadas pela inserção dos tablets ao processo de ensino, nasce o
Curso de Extensão Dispositivos Móveis e Educação: desbravando possibilidades
pedagógicas. O objetivo central do curso foi contribuir para a implementação da cultura
da mobilidade entre os educadores que atuam nas salas de aula da Rede Municipal de
Ensino, subsidiando a estruturação de práticas pedagógicas com o uso das tablets que
dialogassem com o cotidiano dos alunos.

2

Hoje este Núcleo é chamado NTM – Núcleo de Tecnologia Municipal
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Os professores que participaram do curso atuavam em classes regulares ou hospitalares
e domiciliares e começavam a incorporar os tablets às suas práticas e o Grupo de
Pesquisa iniciava uma aproximação teórica aos estudos produzidos sobre a cultura da
mobilidade. A partir destes dois processos propomos as discussões em torno do
potencial destes dispositivos para a vivência pedagógica destes professores e alunos.
Partimos dos potenciais comunicacionais destas tecnologias tomando como referência
os estudos de Lemos (2004, 2007) e Santaella (2009) para pensar as possibilidades
pedagógicas, vivenciando a produção de conteúdos como histórias em quadrinhos e
refletindo sobre as práticas com os tablets nos contextos educacionais (classes regulares,
classes hospitalares3 e domiciliares).
Neste contexto fecundo de discussões e vivências pedagógicas com os tablets, surge o
meu interesse em adentrar ao espaço da escola com minhas questões investigativas,
principalmente por perceber em pesquisas apresentadas em eventos da área4
demonstravam o início do estabelecimento e formulação políticas públicas/ações
governamentais voltadas para a educação e tecnologias móveis.
1.2. Ações governamentais voltadas para educação e tecnologias móveis –
itinerários abertos
As atuais ações governamentais voltadas para a incorporação das tecnologias digitais
móveis nas escolas estão sendo ampliadas, quantitativamente, em diferentes regiões do
país, como o Nordeste, onde estados como a Bahia, Pernambuco, Ceará e Paraíba
possuem experiências na aquisição destes artefatos e inserção dos mesmos no espaço
escolar. Neste contexto, diferentes projetos surgiram como o Projeto Um Computador
por Aluno (Governo Federal); Projeto Tecnologias Móveis na Escola (Prefeitura de
Salvador); Projeto Aluno Conectado (Governo do Estado de Pernambuco), entre outros.
O Programa Um Computador por Aluno - PROUCA, que proveu 150 mil computadores
portáteis a cerca de 300 escolas brasileiras, iniciou o projeto pré-piloto em 2007 no
qual iniciaram experimentos com o UCA em cinco escolas brasileiras, com o objetivo
de avaliar o uso de equipamentos portáteis pelos alunos em sala de aula. O projeto
3

As práticas pedagógicas realizadas com os tablets nas classes hospitalares são objeto de pesquisa de
doutorado (em andamento) de Isa Beatriz da Cruz Neves no Programa de Pós-Graduação em Educação e
Contemporaneidade, UNEB. O projeto tem como objetivo analisar de que forma a integração dos
dispositivos móveis (celulares, tablets, etc) nas classes hospitalares podem potencializar as práticas
educativas por meio da constituição de espaços multirreferenciais de ensino-aprendizagem
4
III WebCurrículo – educação e mobilidade e VI Simpósio ABCiber
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piloto, 2ª etapa, foi iniciado em 2010 abrangendo cerca de 300 escolas públicas
pertencentes às redes de ensino estaduais e municipais.
No ano de 2012, em Salvador, a Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e
Lazer (SMED) distribuiu 400 tablets para 13 escolas5 através do Projeto Tecnologias
Móveis nas Escolas6. Os professores participaram de um Curso de Extensão sobre
Mobilidade e Educação realizado pelo Grupo de Pesquisa Comunidades Virtuais-UNEB
e organizaram o Seminário Tecnologias Móveis e Educação: um diálogo possível na
Rede Municipal de Salvador – TECMED 2012, realizado na Faculdade de Educação da
universidade Federal da Bahia (FACED-UFBA), ocasião em que socializaram as suas
experiências com os tablets nas suas práticas.
Em Pernambuco o Governo do Estado realizou a compra de 170 mil tablets para alunos
de 2º e 3º ano no ano de 2012. A ação estava ligada ao Projeto Aluno Conectado7 que
faz parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico (PRONATEC). Os
aparelhos disponibilizados são computadores conversíveis (netbook-tablet): uma
máquina capaz de girar a tela (touchscreen) em 360 graus, transformando o netbook em
um tablet. Os aparelhos possuem um software de ensino da Educandus. A Secretaria da
Educação disponibilizou o Fascículo 078 do Guia Tecnologias na Escola – Conectando
Ideias, no qual orientam sobre o uso do aparelho e do laboratório móvel – denominação
utilizada no documento para se referir à uma modalidade de laboratório em que os
computadores não estão fixados a uma sala, mas podem mover-se dentro da escola.

5

Lista de escolas contempladas encontram-se no anexo deste trabalho e foram retiradas do trabalho de
dissertação em curso do mestrando Handherson Damasceno, intitulada E os tablets chegaram: as
tecnologias móveis em escolas de Salvador, a ser defendida na FACED/UFBA.
6
Informações disponíveis em http://educacao.atarde.uol.com.br/?p=11863. Acesso 06 de junho de 2013.
7
Informações disponíveis em http://www.educacao.pe.gov.br/?pag=1&cat=37&art=216. Acesso 06 de
junho de 2013.
8
Documento disponível em
http://www.educacao.pe.gov.br/upload/galeria/4404/tecnologias_na_escola_fasc_07.pdf. Acesso 06 de
junho de 2013.
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Imagem 1 - Netbook-tablet

Imagem 2 – Tablet: Governo Estadual da Paraíba

Governo Estadual da Paraíba iniciou a distribuição de 26400 tablets no ano de 2013.
“Os tablets dos alunos poderão ser levados para casa, pois da mesma forma que não
vamos restringir conteúdo, não vamos restringir o tempo e local onde o aluno vai
estudar, tendo uma experiência completa com o equipamento, aproveitando o máximo
do potencial”, observou a secretária da Educação, Márcia Lucena.
O Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação, adquiriu9 16.302
tablets educacionais de 7' e 10' para as escolas da rede estadual 10. Algumas ações são
divulgadas, como as atividades da Escola de Ensino Fundamental e Médio (EEFM)
Patronato Sagrada Família11, em que professores desenvolvem jogos educacionais
(quiz) em um programa chamado HotPotatoes e incorporam nas suas ações de revisão
de conteúdos.
Este recorte de ações realizadas pelos governos federais e estaduais12, no que se refere a
inserção das tecnologias móveis nas escolas, aponta para um cenário de percursos e
rotas a serem definidas neste momento inicial sobre as políticas educacionais voltadas
para aprendizagem com tecnologias digitais móveis.

9

O site da Secretaria do estado do Ceará divulgou que no dia 5 de fevereiro de 2013 foram entregues
16302 tablets à Rede de Escolas estaduais. Informação disponível em http://www.ceara.gov.br/sala-deimprensa/noticias/7512-cid-gomes-anuncia-aumento-nas-gratificacoes-e-investimento-de-r-228-milhoesna-educacao. Acesso em 24 de fevereiro de 2014.
10
Informações presentes no documento Tablet Educacional de 7' e 10': Orientações para Manuseio e
Conservação, disponível em http://ead.seduc.ce.gov.br/file.php/1/tablets/orientacoes.html. Acesso em 06
de junho de 2013.
11
Informações presentes no site da Secretaria da Educação do Estado do Ceará, disponível no link
http://www.seduc.ce.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/192-noticias-2013/6339-eefm-patronatosagrada-familia-desenvolve-atividades-com-tablets-educacionais. Acesso em 06 de junho de 2013.
12
As informações sobre a compra e distribuição dos tablets pelos Governos federais e estaduais foram
retiradas de sites oficiais dos respectivos governos, porém esta pesquisa, não assume a veracidade das
informações, porventura equivocadas ou sem precisão.
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A UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura),
atenta a estas ações em suas proporções mundiais, publicou no ano de 2013 um
documento chamado Diretrizes para as políticas de aprendizagem móvel, no qual
define 13 vantagens no trabalho com dispositivos móveis e 10 diretrizes para as
políticas que envolvem aprendizagem móvel. Entre as vantagens estão a possibilidade
de aprender a qualquer hora e em qualquer lugar, o vínculo entre educação formal e não
formal, o suporte a alunos com deficiência, e as contribuições para a aprendizagem
contínua.
As Orientações de Política para Aprendizagem móvel13 envolvem: criar políticas
relacionadas com a aprendizagem móvel e atualizar as existentes; formar professores
para promover a aprendizagem através de tecnologias móveis; prestar apoio e
treinamento de professores por meio de tecnologias móveis; criar conteúdo educacional
para uso em dispositivos móveis; expandir e melhorar as opções de conectividade,
garantindo equidade; desenvolver estratégias para proporcionar igualdade de acesso
para todos; usar a tecnologia móvel para melhorar a gestão da comunicação e educação.
Além das ações governamentais, escolas privadas e universidades públicas e privadas
têm se aproximado dessas práticas e desenvolvido projetos como o CidadeEduca, um
projeto de pesquisa-formação desenvolvido na Universidade Estadual do Rio de Janeiro
pelo Grupo de Pesquisa Docência Online. O CidadeEduca foi desenvolvido no curso de
Pedagogia, com os estudantes/praticantes culturais14 de didática imergiam no processo
de aprendizagemensino a partir da interface Universidade/Cidade/Ciberespaço, a partir
da mediação das tecnologias móveis (WEBER, 2012).
Outras ações como o curso de extensão Cultura da mobilidade e Educação:
desvendando possibilidades pedagógicas, desenvolvido no Departamento de Educação
Campus I (UNEB), pelo Grupo de Pesquisa Comunidades Virtuais (GPCV), revelam a
aproximação que vem acontecendo entre a educação e as práticas comunicacionais
móveis. Este curso teve como objetivo central sensibilizar os graduandos de Pedagogia
para a construção dos sentidos pedagógicos em torno da interação com os dispositivos
13

Destacamos algumas das diretrizes apontadas pelo documento, porém a lista das 13 vantagens e 10
diretrizes se encontram na íntegra no anexo de trabalho.
14

Expressão utilizada pela autora para assumir a perspectiva colaborativa de pesquisa na qual não se
investiga o outro, mas com o outro.
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móveis no contexto escolar. Além desta ação, o GPCV realizou um curso instrumental
para professores deste mesmo Departamento que recebeu e distribuiu tablets para os
docentes em 2013.
Para isto, foi proposto um espaço de produção no qual os sujeitos desenvolveram, a
partir dos dispositivos móveis, conteúdo transmídia com História em quadrinhos, vídeos
(stopmotions, Vlogs, videoclips). Apesar de ser voltado para graduandos, o público do
curso atingiu também professores universitários de instituições públicas e privadas do
estado que demonstraram interesse pela temática.
Este cenário revela um contexto fecundo para a reflexão sobre como estes artefatos
podem contribuir para processos criativos dentro da escola, de forma que os projetos
desenvolvidos provoquem a essência autoral de professores e alunos. Na agenda de tais
políticas questões devem ser priorizadas como formação de professores, à infraestrutura
do equipamento e das redes sem fio presentes na escola, a liberação das redes (acesso às
redes sociais) e abertura nas definições metodológicas (não enrijecimento das práticas,
muito decorrente da adoção de pacotes didáticos prontos em editoras).
O cenário de distribuição dos tablets está se ampliando no Brasil, e já é uma realidade
em muitas escolas, como observamos. Este momento é importante para as diretrizes que
serão assumidas diante da presença desses artefatos nas escolas. Diante disto, a pesquisa
é um caminho importante para o conhecimento sobre como acontecem essas dinâmicas
no fazer cotidiano das instituições, identificando quais os desafios e quais as
possibilidades destas práticas.
1.3. Estado da arte: um levantamento de pesquisas na área
De acordo com Galeffi et. al., “a resultante de uma pesquisa qualitativa constituída
consistentemente é sempre uma combinação nova, um arranjo desconhecido em relação
ao acervo já dado no passado da tradição na qual se inscreve a pesquisa” (MACEDO, et.
al, 2009, p. 37) Diante dessa afirmativa, foi realizado o estado da arte das pesquisas
realizadas no Brasil sobre cultura da mobilidade nas áreas de Educação e Comunicação,
no período entre 1989 e 2011.
O levantamento foi realizado com base no acervo de Teses e Dissertações do Portal da
Capes. Foram utilizadas as seguintes palavras-chave: tecnologias móveis, dispositivos
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móveis, mobilidade e m-learning. O resultado aponta um crescimento significativo no
número de pesquisas na área.
Ano
2003
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Número de dissertações
2
1
3
3
4
6
24

Tabela 1-Número de dissertações
O levantamento destas dissertações aponta para os seguintes dados15:
1. Os estudos na área das ciências exatas – Computação (35%) e Engenharias (16%)
possuem o maior número de trabalhos, e são seguidos dos trabalhos da área de
Comunicação (21%), Administração (9%), Educação (9%), Artes (5%), Interdisciplinar
(5%). Sendo que os trabalhos da área interdisciplinar versavam sobre educação.

Gráfico 1 – Áreas do Conhecimento
2. As produções se concentram na região Sudeste (56%), seguidos da região Sul (26%),
Região Nordeste (16%) e da Região Norte (2%).

15

Estes dados atualmente se referem à produção de dissertações. Posteriormente serão apresentados os
dados referentes às teses.

21

Gráfico 2 – Regiões do Brasil

As pesquisas que versam sobre educação tratavam sobre 1) disciplina e controle na
escola e o uso de celulares; 2) aprendizagem com mobilidade e uma perspectiva
pedagógica dialógica; 3) cotidiano escolar e registro imagético através de tecnologias
móveis 4) o Projeto UCA e a construção do pensamento crítico através da pesquisa
escolar na web. Outros dois trabalhos identificados na área de conhecimento
Interdisciplinar discutem 1) tecnologias móveis na educação a partir do m-learning e 2)
expansão da sala de aula a partir de tecnologia ubíquas e processos colaborativos de
ensino e aprendizagem. Destaco entre estes as pesquisas de Moraes (2008) e Graziola
(2009), pois retratam a presença das tecnologias móveis no contexto escola em uma
perspectiva cultural, e que propõem uma revisão nas formas de construir o saber na
escola que considerem as subjetividades e ultrapassem as barreiras do dentro e fora.
O autor da dissertação “Disciplina e controle na escola: do aluno dócil ao aluno
flexível”16, discute os procedimentos disciplinares de confinamento, enquadramento e
vigilância em relação ao uso do celular na escola; e conclui que o uso desta tecnologia
em sala de aula não é um ato de indisciplina ou rebeldia contra a escola ou o professor,
mas uma “luta” contra as formas de disciplina propostas pela escola, que são centradas
na vigilância e na oposição clara entre dentro e fora.

16

MORAES, Antônio Luiz de. Disciplina e controle na escola: do aluno dócil ao aluno flexível.
Universidade Luterana do Brasil-RS. Orientador: Alfredo José Da Veiga Neto, 2008.
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Graziola (2009)17 se propõe a investigar como as Tecnologias Móveis e Sem Fio –
(TMSF)

podem contribuir para práticas pedagógicas numa perspectiva dialógica,

colaborativa e cooperativa. Aponta a importância de uma mediação pedagógica
dialógica entre aluno e professor e da construção de um planejamento aberto e flexível.
Afirma que a presença das TMSF nas práticas diárias do sujeitos valorizam as
sensações, subjetividade, impressões, desejos e afetos dos sujeitos.
As pesquisas apresentadas revelam um quadro parcial das investigações realizadas no
Brasil em nível de mestrado e demonstram um espaço a ser preenchido no que se refere
às discussões sobre as tecnologias móveis e os processos de autoria. Diante disso,
propõe-se esta investigação no contexto escolar, visando possíveis contribuições para as
práticas pedagógicas que agregam estes dispositivos e também aquelas que não
agregam, mas que valorizam o saber construído nas interações via tecnologias móveis.
1.4. Delineamento da pesquisa
As tecnologias móveis digitais estão ganhando cada vez mais espaço nas dinâmicas
escolares: educadores são desafiados nas suas metodologias, a infraestrutura da escola
pede requer novas configurações. Diante desse novo cenário surgem muitas
interrogações: o que está acontecendo na dinâmica das escolas com a entrada desses
tablets, quais os desafios que estão postos, quais as possibilidades pedagógicas, o que
muda nos cotidianos das escolas, como esses artefatos culturais contribuem para a
aprendizagem dos estudantes? Diante questões que surgem nesse contexto, este trabalho
tem como foco os processos autorais entre crianças da educação infantil a partir da
interação com os tablets. já que a imersão no universo da cibercultura de forma ativa e
criativa pressupõe que os sujeitos assumam a condição de produsuários.
A compreensão de como o uso dos dispositivos móveis (tablet) provocam a autoria dos
sujeitos é importante para a avaliação das ações governamentais no que diz respeito à
distribuição e manutenção destes dispositivos nas escolas, contribuindo para
redirecionar políticas públicas nessa área. A percepção sobre como estas tecnologias

17

GRAZIOLA Jr., Paulo Gaspar. Aprendizagem com mobilidade na perspectiva dialógica: reflexões
e possibilidades para as práticas pedagógicas. UNISINOS. Orientadora: Eliane Schlemmer, 2009.
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contribuem para a autoria de crianças, pode ser um fator importante na avaliação destas
políticas.
Diante deste cenário surge o seguinte questionamento: de que maneira a apropriação
do uso do tablet contribui para os processos autorais de crianças do 4º e 5º ano da
Escola Municipal Lagoa do Abaeté?
A compreensão de como as tecnologias móveis contribuem para processo de autoria
desses sujeitos é um caminho relevante, na medida em que sinaliza um potencial
criativo, presente nas práticas comunicacionais, realizadas através de dispositivos
móveis nos cotidianos. Tais potencialidades podem ser incorporadas às práticas
educacionais nas escolas favorecendo a formação de sujeitos autores.
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II
Cultura da mobilidade
Todos transportam o seu mundo consigo.
Manuel Castells
As práticas comunicativas na contemporaneidade estão se configurando sob novas bases
estruturais no que se refere à mobilidade física e informacional. Novas vivências
espaço-temporais são proporcionadas pela dinâmica da sociedade em rede. As redes de
comunicação formadas através das tecnologias digitais tem sido base de práticas sociais
importantes para a sociedade contemporânea.
As tecnologias, especialmente as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC),
tiveram significativa influência nessas dinâmicas. O modo de comunicação todos-todos,
propiciado pelas redes telemáticas, por exemplo, trouxe importantes modificações nas
relações sociais. Hoje, com aparelhos cada vez menores, uso de redes WiFi, celulares
conectados à rede, a comunicação está cada vez mais móvel e isso trouxe alterações
para o entretenimento, relações de trabalho e educação.
A comunicação realizada através de dispositivos móveis está sinalizando um
movimento progressivo do computador para além do desktop delineando assim novas
práticas sociais e comunicacionais. Na cultura da mobilidade a comunicação está cada
vez menos confinada a lugares fixos e os novos modos de telecomunicação têm alterado
a nossa concepção cotidiana do tempo e do espaço. Como veremos, essa alteração na
percepção das dimensões de espaço e tempo18 tem provocado mudanças nos modos de
viver, aprender, agir, engajar-se e sentir.
2.1. Espaço: uma produção social
O espaço é uma dimensão importante para as relações humanas, abriga em si dinâmicas
sociais, políticas, econômicas e culturais. A noção de espaço é fundamental para a
compreensão das nossas relações sociais; ações realizadas no espaço, individualmente

18

Utilizo as expressões separadamente, apesar de compreender a partir dos estudos de Lefebvre (2007)
que as dimensões de tempo e espaço são inseparáveis, não havendo uma dicotomia entre elas.
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ou coletivamente, fazem dele uma importante dimensão das atividades sociais. O
espaço, compreendido neste trabalho, como produção social, é construído pelo homem à
medida que se organiza culturalmente, socialmente e economicamente. É uma expressão
dos eventos de lutas sociais, resistências, convívio, embates, encontros e fronteiras.
Trataremos do espaço em uma perspectiva social, seguindo as ideias de Certeau (2012),
Lefebvre (2007) e Santos (2012), além de contextualizar a produção do espaço na
contemporaneidade a partir dos estudos de Castells (1999).
Os estudos de Lefebvre (2007) revelam o espaço como “produto social”. De acordo com
este sociólogo francês, as ciências que se ocupavam de estudar o espaço, na tentativa de
explicá-lo, o fragmentaram segundo pressupostos metodológicos simplificados:
histórico, geográfico, sociológico, etc. Essa tradição científica da separação
(tridimensionalidade, separação do espaço tempo, etc.), dos saberes fragmentários
estavam, no entanto, distantes das práticas sociais e das produções do espaço. Para o
autor, as dinâmicas sociais revelam que as dimensões de espaço e tempo não podem ser
separadas: Tempo e espaço não são separáveis: espaço implica em tempo, e vice-versa
19

(p. 118).

Seria impossível, segundo Lefebvre (2007) pensar a cidade e o urbano moderno, como
obras, sem a princípio concebê-los como produtos. O espaço não pode ser concebido
como passivo, vazio; como produto, interfere na própria produção por interação,
intervindo na organização do trabalho produtivo, transportes, fluxos de matérias-primas
e de energias. Para o autor, o espaço é produzido pelo processo de produção e, ao
mesmo tempo, engendra o seu desenvolvimento.
O espaço social contém grande diversidade de objetos, tanto natural como social,
incluindo as redes e os caminhos que facilitam a troca de objetos materiais e
informação. Esses "objetos" não são apenas coisas, mas também relações. Como
objetos, eles possuem características visíveis, contorno e forma. O trabalho social os
transforma, reorganizando suas posições dentro de configurações espaço-temporais sem

19

Tradução livre do texto original “Time and space are not separable within a texture so conceived: space
implies time, and vice versa.” (p.26)
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necessariamente afetar sua materialidade, seu estado natural. (LEFEBVRE, 2007, p.
77)20
Lefebvre (2007) entende o espaço organizado em três dimensões: concebido, percebido
e vivido. O espaço concebido está relacionado com as representações de espaço, a partir
das quais, lugares são projetados para fins específicos; está ligado, assim, às relações de
produção e à ordem que impõem aos sinais, aos códigos e às relações. O prédio de uma
universidade é pensado, por exemplo, por engenheiros e arquitetos, profissionais que
planejam o uso de salas para fins específicos (salas de aula, bibliotecas, sala de estudo,
estacionamento, etc.). É possível criar uma hipótese sobre o que é vivido no espaço a
partir do concebido.
O espaço percebido são as práticas espaciais que abrangem produção e reprodução21; as
práticas seguem a formação espacial correspondente a cada formação social, ao espaço
concebido. Um edifício universitário, como espaço percebido, seria apenas um lugar de
argumentos acadêmicos.
Já o espaço vivido representa os espaços de representação que incorpora os
“simbolismos complexos, às vezes codificados e às vezes não, ligados ao lado
clandestino ou subterrâneo da vida social”22 (p.33) É nele que a afetividade, o corpóreo,
o vivido e o falado se tornam evidentes. A apropriação do espaço pelos sujeitos no
cotidiano formam os espaços de representação. A escola sem o aluno, não seria escola, a
igreja sem os fiéis e assim por diante.
Na dimensão do vivido, o espaço concebido pode ser transgredido, vivenciado
singularmente por cada sujeito. Pela ótica do espaço vivido percebe-se que no prédio
20

Tradução livre do texto original: “Social space contains a great diversity of objects, both natural and
social, including the networks and pathways which facilitate the exchange of material things and
information. Such 'objects' are thus not only things but also relations. As objects, they possess discernible
peculiarities, contour and form. Social labour transforms them, rearranging their positions within spatiotemporal configurations without necessarily affecting their materiality, their natural state […]. (p.77)
21
Referência ao trecho: “Spatial practice, which embraces production and reproduction, and the particular
locations and spatial sets characteristic of each social formation. Spatial practice ensures continuity and
some degree of cohesion. In terms of social space, and of each member of a given society's relationship to
that space, this cohesion implies a guaranteed level of competence and a specific level of performance”
(p. 33)
22
Tradução livre do texto original: “Representations of space, which are tied to the relations of
production and to the 'order' which those relations impose, and hence to knowledge, to signs, to codes,
and to 'frontal' relations. (p.33)”
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universitário há espaço para outros discursos além do acadêmico, que o estacionamento
pode ser espaço de conversas ou manifestações políticas, a depender da apropriação que
cada sujeito faz.
Podemos dizer que o ciberespaço, por exemplo, foi/é concebido para determinadas
práticas, porém a apropriação que as pessoas têm feito, revelam simbolismos
complexos, tratados por Lefebvre, que compõem este espaço de representações. A
presença dos dispositivos móveis nos diferentes lugares tem provocado uma
apropriação singular destes espaços através das relações que os sujeitos estabelecem a
partir destes aparelhos, como veremos adiante.
Em sintonia com a concepção de Lefebvre, Santos (2006, p. 49) trata o espaço enquanto
dinâmica. O espaço geográfico é como “a soma indissolúvel de sistemas de objetos e
sistemas de ações”. Analisar o sistema de ações conduz à compreensão das relações
sociais de produção, como a análise de sistemas de objetos à análise das forças
produtivas, e estas são indissociáveis: “é indispensável precisar que as redes são
também humanas, formadas, inseparavelmente, de objetos e ações” (idem, p. 63) O
conjunto dessa interação, formam uma dinâmica de “processo e resultado”.
Para Santos (2006), os objetos não precedem o pensamento do sujeito criador, são um
testemunho das ações. Se os objetos estão imbricados23 com as ações dos sujeitos, eles
trazem em si a subjetividade do mesmo. Da mesma forma, provocam os sistemas de
ações e interferem também no sujeito e na sua subjetividade. O espaço, portanto segue
esta dinâmica de interações. “Não basta definir os objetos em sistema. Temos de definir
qual o sistema de práticas que sobre ele se exerce. Há uma interferência contínua entre
os dois.” (p. 61)
O uso dos dispositivos móveis, revela o desejo por uma comunicação móvel, fluida,
descentralizada na qual os sujeitos se apropriam do lugar de fala. Estas práticas
comunicacionais têm influenciado nas suas formas de trabalho, nas relações subjetivas
com o outro e com o espaço. Fotografias, auto-retratos, chats, reuniões realizados em
movimento pelo espaço, compõem hoje práticas presentes nos cotidianos.

23

Santos utiliza a palavra “condicionado”, porém eu considero mais adequada a palavra “imbricada” para
me referir a relação entre o sistema de ações e sistema de objetos, por se tratar de um verbo que denota
uma relação simplificada de causa e efeito.
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Para Certeau, “existe espaço sempre que se tomam em conta vetores de direção,
quantidades de velocidade e a variável tempo. O espaço é um cruzamento de móveis. É
de certo modo animado pelo conjunto dos movimentos que aí se desdobram.” (2012,
p.184). O autor caracteriza o espaço pela sua dinâmica: as operações que o orientam,
circunstanciam, temporalizam. Assim, o espaço está para o lugar assim como a palavra
quando é falada (perde a imobilidade e se torna dinâmica).
O espaço, portanto, para Michel de Certeau, é um lugar praticado. “Assim, a rua
geometricamente definida por um urbanista é transformada em espaço pelos pedestres”
(idem, 2012, p. 184), um escrito é transformado em espaço de leitura pelo praticante.
Nesse sentido, existem tantos espaços quanto experiências espaciais distintas. E as
diferentes perspectivas são determinadas por uma “fenomenologia” do existir no
mundo.
Assim, como um praticante enuncia um idioma, o pedestre se apropria do sistema
topográfico de uma cidade através do caminhar, que neste caso é uma enunciação que
pode envolver questões subjetivas (medo de se perder), infração de regras (pular
muros), omissão de suas partes (escolha de rotas), resultando em uma realização
espacial única do lugar. É no lugar praticado (espaço) que o transeunte transforma cada
significante espacial, ultrapassando os limites que as determinações do objeto fixavam
para o seu uso (CERTEAU, 2012, p. 165).
“Os relatos efetuam portanto um trabalho que incessantemente transforma lugares em
espaços ou espaços em lugares” (idem, p. 185). Descrições orais de lugares como
apartamentos e ruas retratam isto. Duas pessoas descrevem o mesmo apartamento, um
como “mapa” e outro como “percurso” respectivamente: “Ao lado da cozinha fica o
quarto das meninas”; e “você dobra à direita e entra na sala de estar”.
Segundo este autor, na base dessas narrações cotidianas a relação entre intinerário (uma
série discursiva de operações) e o mapa (descrição redutora e totalizante das
observações) têm relações com a cultura chamada por ele de “ordinária” e com o
discurso científico.
A cultura cotidiana dos relatos de espaço não se encontra nos trabalhos geográficos que
isolaram os lugares, enrijecendo-os. Os relatos de espaço exibem operações onde se
permitem alterações e mudanças na dinâmica do cotidiano. Nas palavras de Certeau
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(2012) esse ‘fazer’ seria chamado “enunciação”, aquilo que se pratica no lugar para
além das suas imposições, criando práticas espacializantes. “Do conto popular às
descrições de um apartamento, uma exacerbação do “fazer” (e portanto da enunciação)
anima os relatos narrando percursos em lugares que têm como característica, [...], ser as
formas diversas de uma ordem imposta.” (idem, p. 189)
Neste trabalho nos interessamos por esta enunciação possível que é realizada e
vivenciada pelas pessoas no seu cotidiano e pela forma como elas produzem e
vivenciam os espaços de forma enunciativa. Especialmente interessa-nos a influência
das práticas sociais realizadas através dos dispositivos móveis na vivência do espaço e
na construção de saberes.
Como as tecnologias móveis provocam alterações na forma de vivenciarmos o espaço?
As práticas comunicativas com o uso dos dispositivos móveis nos possibilita romper os
muros dos espaços com produções de rupturas, de protesto, de enunciações singulares e
subjetivas? No contexto da cultura da mobilidade, a escola pode ser um espaço propício
a essas diferentes enunciações/discursos? Para isso, veremos como a técnica, e seu
sucessivo desenvolvimento, interferem na concepção, percepção e vivência do espaço,
criando novas formas de vivenciá-lo.
“Os sistemas técnicos envolvem formas de produzir energia, bens e serviços, formas de
relacionar os homens entre eles, formas de informação, formas de discurso e
interlocução.” (SANTOS, 2006, p.115). O principal a ser compreendido na noção de
técnica de Milton Santos é que ela é um conjunto de “instrumentos” que a sociedade
utiliza para alterar a natureza e criar o espaço geográfico; é a técnica que une os
sistemas de ações e os sistemas de objetos permitindo a relação homem-natureza e
homem-homem e, desta forma, a produção do espaço geográfico.
As técnicas, de acordo com Lévy (1999, p. 23-24), carregam em si projetos, esquemas
imaginários e culturais variados. Sua presença e uso em lugares e épocas determinados
envolvem relações de força e poder: as máquinas a vapor provocaram alterações para o
trabalho operário de indústrias têxteis no século XIX, como os computadores alteraram
nossa forma de agir, comunicar e vivenciar o espaço. Por trás dessas técnicas reagem
ideias, projetos sociais, utopias, interesses econômicos e estratégias de poder que
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revelam não existir uma linha concreta e unilateral para analisar as suas implicações
para a sociedade.
2.1.1. As configurações do espaço na sociedade em rede
Na era da informação, o espaço tem tomado dimensões específicas de acordo com a
presença das Tecnologias da Informação e Comunicação nas práticas sociais. Castells
(1999) descreve tais alterações destacando as relações espaço e tempo e revela como a
relação das indústrias com o espaço foi transformada, assim como a vivência do espaço
pelos cidadãos no seu cotidiano.
Na sociedade em rede, o tempo de deslocamento em razão do trabalho, por exemplo,
aumentou nas regiões metropolitanas, intensificando os problemas de trânsito. Isto
porque o aumento das atividades e a compressão do tempo, possibilitadas pela nova
organização em rede, transformaram-se em maior concentração de mercado em certas
áreas e maior mobilidade física de uma força de trabalho que antes era confinada em
determinado local de trabalho durante o expediente.
Segundo Castells (1999) o aumento do trabalho autônomo e dos “complementadores”24,
seja em horário integral ou meio expediente aumentou, seguindo a tendência à
desagregação do trabalho e à formação de redes virtuais de negócios. Isso não significa,
no entanto, o fim do escritório, mas uma dinamização dos locais de trabalho para uma
grande fração da população, principalmente os trabalhadores liberais. Os equipamentos
de telecomputação, cada vez mais portáteis, intensificarão essa tendência para o
escritório móvel.
O crescimento dos serviços online de atendimento ao consumidor, das transações de
compras e/ou bancárias realizadas na rede, cirurgias realizadas por meio de
videoconferências são alguns exemplos que demonstram como as Tecnologias da
Informação e Comunicação tem alterado a dimensão espacial da vida cotidiana.
As escolas e as universidades, para Castells (1999) são paradoxalmente as instituições
menos afetadas pela lógica virtual embutida na tecnologia da informação, apesar do uso
24

Os complementadores são aqueles trabalhadores que trazem o trabalho do escritório convencional para
casa, normalmente esse trabalho toma a maior parte da carga de trabalho, tendo como exemplo os
professores universitários; além desses, Castells (2011) cita os substituidores, aqueles que substituem o
trabalho realizado num ambiente de trabalho tradicional pelo serviço feito em casa; e os autônomos, que
realizam trabalho online nas suas próprias casas.
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universal previsível dos computadores nas salas de aula dos países desenvolvidos.
Ainda assim, essas instituições manterão forte ligação com o espaço de lugar, já que a
escola, para este autor, cumpre também a função de grande repositório de crianças 25 e
as universidades terão ainda por um longo tempo a sua qualidade educacional associada
à intensidade da interação pessoal.
A interação entre a nova tecnologia da informação e os processos atuais de
transformação social realmente têm um grande impacto nas cidades e no espaço.
De um lado, o layout da forma urbana passa por grande transformação. Mas
essa transformação não segue um padrão único, universal: apresenta variação
considerável que depende das características dos contextos históricos,
territoriais e institucionais. De outro, a ênfase na interatividade entre os lugares
rompe os padrões espaciais de comportamento em uma rede fluida de
intercâmbios que forma a base para o surgimento de um novo tipo de espaço, o
espaço de fluxos. (idem, 1999, p. 487)

O espaço de fluxos é a organização material da interação social simultânea à distância,
através da comunicação em rede, com o apoio tecnológico das telecomunicações, dos
sistemas de comunicação interativa e das tecnologias de transporte de alta velocidade. O
espaço de fluxos não é um espaço sem espaço, a sua configuração territorial está
diretamente relacionada aos nós da rede de comunicação.
Esta nova lógica espacial chamada por Castells (1999; 2009) de espaço de fluxos tem
orientado as dinâmicas industriais, organizando fluxos de informações que reúnem e
separam seus componentes territoriais e tem alterado também o desempenho das
atividades mais cotidianas. “O desenvolvimento da comunicação eletrônica e dos
sistemas de informação propiciam uma crescente dissociação entre a proximidade
espacial e o desempenho das funções rotineiras” (idem, p. 483); atividades como
trabalho, compras, entretenimento, assistência à saúde, educação, serviços públicos, etc.
não possuem mais um local fixo. Esta lógica espacial, porém, ainda convive com a
organização espacial historicamente enraizada, denominada pelo autor de espaço de
lugares.
Castells (1999) afirma que o espaço não é o reflexo da sociedade, mas a sua expressão.
Ou seja, “o espaço não é uma fotocópia da sociedade, é a sociedade.” (idem, p. 500) As
formas e os processos espaciais são constituídos pela dinâmica de toda a estrutura

25

Sob o ponto de vista sociológico a visão de Castells sobre a escola (grande repositório de crianças) não
será aqui questionado. Porém no segundo capítulo desta dissertação será elucidada a compreensão da
autora sobre o papel e a função desta instituição.
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social. Para a física, o espaço é definido a partir da dinâmica da matéria; para a teoria
social, o espaço se define a partir das práticas sociais e estas, com suas especificidades
históricas, são a base para o surgimento e consolidação de novas formas e processos
espaciais.
Para elucidar o conceito de espaço de fluxos, o autor mostra como as formas materiais
de suportes dos processos na era da informação podem ser descritos (em vez de
definido) pela combinação de três camadas que constituem o espaço de fluxos. A
primeira camada, primeiro suporte material, “é constituída por um circuito de impulsos
eletrônicos (microeletrônica, telecomunicações, processamento computacional, sistemas
de transmissão e transporte em alta velocidade – também com base em tecnologias da
informação),” (idem, p. 501) formando a base material dos processos que são
indispensáveis à sociedade em rede.
Assim como a cidade era importante para a sociedade mercantil, a rede de articulações
formada através da tecnologia da informação é indispensável para a sociedade em rede.
Nela, nenhum lugar existe por si mesmo já que as posições são definidas pelos
intercâmbios de fluxos da rede. “A rede de comunicação é a configuração espacial
fundamental: os lugares não desaparecem, mas sua lógica e seu significado são
absorvidos na rede” (p. 502)
A segunda camada é constituída pelos seus nós (centros importantes com funções
estratégicas). O espaço de fluxos não é desprovido de lugar, embora a sua estrutura seja;
ele está localizado em uma rede eletrônica, mas esta rede conecta lugares específicos,
com características, sociais, culturais, físicas e funcionais bem definidas (os nós). Estes
lugares podem ser cidades, empresas, instituições educacionais, etc.
Já a terceira camada se refere à organização espacial das elites gerenciais dominantes
que exercem funções de direcionamento através das quais o espaço é articulado. Para
Castells (1999) o espaço de fluxos não é a única lógica espacial de nossas sociedades,
mas é a lógica dominante, por também pertencer e servir

aos interesses/funções

dominantes em nossa sociedade. Esta camada é concebida, decidida e implementada por
atores sociais. A manifestação espacial dessa lógica assume duas formas no espaço de
fluxos: (1) as elites formam sua sociedade constituindo suas comunidades,
simbolicamente segregadas e protegidas pelos preços dos imóveis, por exemplo, e (2)
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definem suas comunidades em subculturas ligadas a uma rede interpessoal que é
também ligada ao espaço.
O espaço de fluxo é formado por microrredes pessoais que projetam seus interesses em
macrorredes funcionais. Dessa maneira, diferentes lugares podem se configurar em nós
do espaço de fluxo. Em espaços residenciais e de lazer, assim como nas localizações
empresariais são tomadas decisões importantes para o mercado financeiro, por exemplo.
As redes de informação servem a estes fluxos de decisões empresariais e financeira,
sendo a base dessas movimentações.
Este espaço dissolve o tempo desordenando as sequências dos eventos, tornando-os
simultâneos, instalando a sociedade na efemeridade eterna, afirma Castells (1999). Um
período de férias no espaço de fluxos pode tornar-se dias de trabalho. Uma reunião de
trabalho pode ser interrompida por um assunto pessoal através de um telefonema ou
email. Construções são levantadas na cidade de maneira “invisível” aos transeuntes. A
conexão entre as pessoas no espaço de fluxo é intensificada, assim como a
simultaneidade dos acontecimentos. Isto altera as relações com o espaço.
Diferentemente, os espaços de lugares são múltiplos, espalhados, fragmentados e
desconectados. A lógica da intemporalidade, porém não deixa de sofrer resistências por
parte da sociedade. Algumas localidades buscam muitas vezes recuperar o controle em
relação aos interesses sociais embutidos no espaço de fluxos; preocupados com o
tempo, buscam controlar o domínio que a atemporalidade vem exercendo nas dinâmicas
sociais.
As pessoas vivem os lugares e criam significados para ele. Apesar de sofrer o poder que
exercem as elites na organização dos espaços de fluxos, a lógica local da sociedade
civil, como neste caso, pode alcançar a lógica global dos grandes negócios
internacionais, criando uma oposição e contradizendo suas propostas ou criam-se
relações com o espaço de fluxos que são contra hegemônicas.
Lemos (2010b) afirma que as cidades se desenvolvem como “sociedades em rede” em
suas dimensões física, simbólica, cultural, política, imaginária e econômica. A
particularidade contemporânea é a hegemonia de um conjunto de redes, as redes
telemáticas, que passam a integrar, as diversas redes que constituem o espaço urbano e
as diversas formas de vínculo social que daí emergem.
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Devemos então reconhecer a instauração de uma dinâmica que faz com que o
espaço e as práticas sociais sejam reconfiguradas com a emergência das novas
tecnologias de comunicações e das redes telemáticas. As cibercidades podem
ser pensadas como formas emergentes do urbano na era da informação. O
desafio é criar maneiras efetivas de comunicação e de reapropriação do espaço
físico, reaquecer o espaço público, favorecer a apropriação social das novas
tecnologias de comunicação e informação e fortalecer a democracia
contemporânea. (idem, p. 156)

Santos (2012) ao tratar da sociedade contemporânea apresenta a globalização enquanto
fábrica de perversidades, denunciando os seus processos uniformizantes, pautados em
interesses predominantemente econômicos. Segundo o autor, ideia de aldeia global faz
crer que a difusão de notícias proporcionadas pelas redes de informação realmente
informa as pessoas e que o encurtamento das distâncias – para aqueles que realmente
podem viajar- tem criado uma noção de tempo e espaço contraídos, como se o mundo
estivesse na palma das mão de todos. O Estado não está morrendo conforme se previu,
mas tem se fortalecido para atender os interesses econômicos em detrimento dos
cuidados com a população.
No entanto, para o autor, ainda que o grande capital tenha se apoiado em bases técnicas
para construir uma globalização perversa, é possível pensar na construção de uma outra
globalização, uma vez que “essas mesmas bases técnicas poderão servir a outros
objetivos, se forem postas a serviço de outros fundamentos sociais e políticos” (idem, p.
20). Afirma ainda que alguns fatos têm sido indicativos da emergência de uma nova
história: o primeiro é a enorme mistura de raças, povos, culturas nos continentes; depois
a “mistura” de filosofias provocada pelos progressos da informação, em detrimento ao
racionalismo europeu; a existência de uma sociodiversidade ocasionada pela
aglomeração das populações e por fim, aquela que orienta a base ideológica deste
trabalho, “a emergência de uma cultura popular que se serve dos meios técnicos, antes
exclusivos da cultura de massas, permitindo-lhe exercer uma revanche”. Ou seja, é
possível reconstruir as relações locais a partir do uso das técnicas disponíveis quando o
foco é o humano.
Esta cultura popular que confere seus próprios significados aos meios técnicos e
atravessa a cultura de massas tem se expressado significativamente através dos meios de
comunicação digitais. Esta mesma rede que serve às grandes transações financeiras e
políticas no mundo, tem subsidiado práticas comunicacionais cujo conteúdo é o
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cotidiano, suas narrativas, o trabalho, os afetos, as microinformações, etc. As redes
sociais são exemplo disto. A cibercultura proporcionou um contexto de descentralização
dos polos de emissão, possibilitando a dinamização de uma cultura participativa
(JENKINS, 2009; SHIRKY, 2011) em que as pessoas criam conteúdos e os
compartilham atuando à sombra de uma cultura mercadológica.
Estas possibilidades se constituíram a partir de um percurso que partiu da relação entre
o homem e a técnica passando pela cultura oral, escrita, a imprensa, cultura de massas,
cultura das mídias e a cibercultura. Para Lévy (1999) as técnicas criam novas condições
e possibilitam ocasiões inesperadas para o desenvolvimento das pessoas e das
sociedades, mas não determinam nem as trevas nem a iluminação para o futuro humano.
2.1.2. Ciberespaço: formando redes em tempos de ciberculturas
A dominação e transformação da natureza, pelo industrialismo, foi uma conquista da
modernidade que dessacralizou a natureza e desencantou o mundo. A tecnocultura, fruto
desta racionalidade, afastou a técnica do ser humano em suas singularidades. Os
impactos das tecnologias na sociedade nos conduzem a um repensar o fenômeno técnico
em sua totalidade, considerando que os computadores, smartphones, tablets, não são
mais equipamentos industriais ou ferramentas de produção, são metamáquinas ou
máquinas semânticas, com potencial técnico e cultural propício à invenção e criação.
Os impactos atuais da cibercultura na sociedade contemporânea revelam que a técnica
não obedece a uma lógica simples de substituição da máquina pelo homem, como se
pensou a partir da apropriação moderna dos meios técnicos. “[...] a cibercultura, mesmo
estando em sintonia com os parâmetros da racionalidade moderna, potencializa um certo
vitalismo social que nos impede de falar de deserto do social, de morte da comunicação
ou de homogeneização cultural.” (LEMOS, 2010, p. 257). Trata-se de um fenômeno
global de mudanças socioculturais complexas.
No contexto da cibercultura as tecnologias digitais tornam-se onipresentes ao ponto de
não podermos discernir claramente onde começa e onde termina a participação das
mesmas no nosso cotidiano. “As tecnologias derivadas da microeletrônica
desmaterializam a natureza pela numerização” (idem, 2010), particularidade deste
contexto, trazendo implicações socioculturais consideráveis para a sociedade
contemporânea.
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As redes formadas na cultura contemporânea são a organização material de práticas
sociais compartilhadas que funcionam através de fluxos. Como se observa através dos
estudos de Castells (1999), a infraestrutura material, embutida em estruturas urbanas,
que torna essas práticas possíveis é, em parte, composta pelas tecnologias digitais e por
redes físicas. Essas redes físicas oferecem suporte material ao ciberespaço. Portanto, o
ciberespaço em nada se assemelha a um território extranatural, pairando acima da
fisicalidade do mundo. (SANTAELLA, 2009; LÉVY, 2011)
Segundo Lemos (2010) os sujeitos na cibercultura põe em jogo uma mistura inusitada e
paradoxal entre razão aplicada, busca de tactalidade (agregações das mais diversas) e
pensamento mágico religioso. Enquanto a tecnocultura dessacralizou a vida social, a
cibercultura cria possibilidades de reencantamento através dessas agregações eletrônicas
e de um novo fazer artístico por meio das tecnologias digitais.
Dessa maneira, não podemos falar de uma técnica que sufoca a comunicação, pelo
contrário, a cibercultura acontece através de uma rede de comunicação física que liga os
diferentes praticantes culturais nela imersos. Segundo Lévy (1999) o ciberespaço é o
novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial de computadores. O
termo não especifica somente a infraestrutura material, mas também todo “universo
oceânico de informações” que o abrange, assim como as pessoas que navegam e
alimentam este universo.

Já a cibercultura especifica um conjunto de técnicas

(materiais e intelectuais) que envolvem práticas, atitudes, modos de pensar e valores que
se desenvolvem na formação do ciberespaço.
A universalização do ciberespaço propaga a copresença e a interação de qualquer ponto
do espaço físico, social ou informacional. E nesse sentido, a cibercultura traz em si a
ideia da virtualização, que para Lévy (1996) é aquilo que existe apenas em potência e
não em ato. O autor explica que toda entidade desterritorializada é virtual, capaz de
gerar diversas manifestações concretas em diferentes momentos e locais sem estar,
necessariamente, presa a um lugar ou tempo específico. A dimensão da virtualização
confere aos atores do ciberespaço outros modos de vivenciar os espaçotempos.
Esse movimento de virtualização presente na comunicação digital faz parte de um
movimento já inicializado por técnicas mais antigas como a oralidade, escrita, rádio,
televisão, o telefone. A palavra “árvore” pronunciada, exemplo utilizado por Lévy
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(1996), é uma entidade virtual, não se encontra em lugar algum e as pessoas estão
sempre pronunciando (atualizando) em diferentes locais.
O virtual, ainda que não possamos fixá-lo em uma coordenada espaço-temporal, ele é
real, existe sem estar presente. No ciberespaço os códigos de computador (invisíveis e
facilmente copiáveis)

são quase virtuais, visto que no centro das redes digitais a

informação se encontra fisicamente situada em algum lugar/suporte, porém ela está
presente virtualmente em cada ponto da rede em que for solicitada.
A comunicação na cibercultura removeu os pontos fixos com a possibilidade de
combinação entre enormes distâncias e a imediaticidade do tempo, reconfigurou a ideia
de um eu fixo no tempo no espaço. (SANTAELLA, 2011). Hoje, a cultura da
mobilidade confere aos pontos dessa rede, movimento no espaço sem perda de
conectividade. Através das redes sem fio, as pessoas se movimentam pelo espaço
urbano e se comunicam através delas.
2.1.3. Configurações do espaço em tempos de mobilidade
As mudanças tecnológicas, sobretudo aquelas que envolvem as tecnologias da
comunicação, alteram as relações espaço-temporais formando novas dinâmicas, como o
espaço de fluxos. A rede de comunicação, como foi visto, é formada por nós que
compõem este espaço, configurado, sobretudo, pelo fluxo de comunicação construído
entre os nós.
A extensão do uso das tecnologias móveis contribui em grande medida para a difusão
do espaço de fluxos enquanto estrutura do nosso cotidiano. Os dispositivos de
comunicação móvel conectam práticas sociais situadas em locais distintos, criando-se
um espaço de comunicação destinado a uma rede de interações com outros espaços.
(CASTELLS, 2009). Isto já era possível com a carta, a imprensa, o telefone, o
computador, porém os dispositivos de comunicação móvel permitem que os nós de uma
rede interajam com outros nós em movimento pelo espaço. Estas práticas se tornaram
possíveis por conta do avanço da computação ubíqua26:

26

Computação ubíqua é um termo cunhado por Marc Weiser e se refere à integração invisível do
computador ao espaço. Para Weiser as tecnologias mais profundas são aquelas que desaparecem, que se
entrelaçam ao cotidiano se tornando indistinguíveis. Ele previu a quebra do paradigma mouse-tecladodisplay, prevendo dispositivos computacionais pequenos e médios. Um dos objetivos da Computação
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Agora, em pleno século XXI, com o desenvolvimento da computação móvel e
das novas tecnologias nômades (laptops, palms, celulares), o que está em
marcha é a fase da computação ubíqua, pervasiva e senciente, insistindo na
mobilidade. Estamos na era da conexão. Ela não é apenas a era da expansão dos
contatos sobre forma de relação telemática. Isso caracterizou a primeira fase da
internet, a dos “computadores coletivos” (CC). Agora temos os “computadores
coletivos móveis (CCm). (LEMOS, 2004, s/p.)

Com a era da conexão, dos computadores coletivos móveis, a rede transforma-se em um
“ambiente” generalizado de conexão, envolvendo o usuário em plena mobilidade.
(LEMOS, 2004) Nesse contexto de mobilidade e conexão, as pessoas caminham,
viajam, fazem compras, enquanto decidem onde “ir” na esfera de uma comunicação
instantânea, na qual os locais de trabalho e residência existem como pontos de
convergência segundo às redes de comunicação criadas de acordo com o objetivo das
pessoas.
Tais práticas comunicacionais realizadas através dos dispositivos móveis criam um
espaço de interação no qual o ciberespaço e a cidade se cruzam. Lemos (2007),
Santaella (2009), Silva (2006) denominaram estes espaços de territórios informacionais,
espaços intersticiais e espaços híbridos respectivamente. Todas elas possuem sentidos
próximos e indicam a interseção entre o ciberespaço e a cidade.
2.1.3.1. Territórios informacionais
No contexto da cultura da mobilidade os lugares e objetos passam a dialogar com
dispositivos informacionais, resultando em uma relação estreita entre informação
digital, localização e artefatos digitais móveis. Lemos (2007) caracteriza este cenário a
partir da ideia de territórios informacionais.
Por territórios informacionais compreendemos áreas de controle do fluxo
informacional digital em uma zona de intersecção entre o ciberespaço e o
espaço urbano. O acesso e o controle informacional realizam-se a partir de
dispositivos móveis e redes sem fio. O território informacional não é o
ciberespaço, mas o espaço movente, híbrido, formado pela relação entre o
espaço eletrônico e o espaço físico. (LEMOS, 2007, p.14)

Essa intensa ligação entre dispositivos informacionais e lugares é em grande medida
provocada pela difusão das mídias locativas nos cotidianos. Pode-se afirmar que uma
placa informando um determinado lugar é uma mídia locativa, por conter informação
Ubíqua é tornar os recursos computacionais onipresentes e integrados ao cotidiano da vida
contemporânea. Ela originou um novo paradigma de interação que substitui a metáfora do desktop.
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agregada a uma localidade. Mas, segundo Lemos (2007), neste caso a informação é
estática, não sensitiva, e limita-se apenas a dizer o que é aquele lugar (uma pizzaria,
uma loja ou um hotel). A placa não é “smart”, não processa informação, diferentemente
dos dispositivos móveis digitais.
As mídias locativas são dispositivos informacionais digitais cujo conteúdo da
informação está diretamente ligado a uma localidade. Trata-se de processos de
emissão e recepção de informação a partir de um determinado local. Isso
implica uma relação entre lugares e dispositivos móveis digitais até então
inédita. (LEMOS, 2007, p. 1)

Algumas funções das mídias locativas são importantes para compreender os territórios
informacionais enquanto cenários dessas interações:
a) Mapeamento e Monitoramento de Movimento: as funções locativas aplicadas a
formas de mapeamento e de monitoramento do movimento do espaço urbano através de
dispositivos móveis.
b) Realidade móvel aumentada: informações sobre uma determinada localidade são
visualizadas em um dispositivo móvel, “aumentando” a informação, ou seja ampliando
a realidade informacional do sujeito que interage com uma mídia deste tipo.

Os

dispositivos móveis podem localizar, por exemplo, restaurantes e informações sobre
eles ampliando assim a realidade informacional do interator e mesclando espaço físico
e dados eletrônicos.
c) Geotags: agrega-se informação digital em mapas que podem ser acessadas por
diferentes pessoas através dos seus dispositivos móveis, formando-se um amplo mapa
coletivo produzido pelos praticantes culturais nos seus cotidianos.
d) Anotações Urbanas: são formas de apropriação do espaço urbano a partir de escritas
eletrônicas. Anotações físicas como cartazes, bilhetes, outdoors, grafites e pichações são
exemplos de práticas correntes nas grandes cidades. No caso das mídias locativas é
possível fazer anotações eletrônicas utilizando celulares, palms, etiquetas QR Codes,
etc.
Estas quatro funções das mídias locativas mostram como elas fomentam processos de
criação do que Lemos (2007) chamou de territórios comunicacionais. O autor lembra
que pensar em território digital permite visualizar a fronteira do fluxo informacional e
nos coloca questões políticas relativas a privacidade, ao controle e a vigilância.
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Segundo ele, a formação do território informacional é também fecunda a uma
apropriação autoral do espaço urbano. “Para além da publicidade fácil e do marketing
das empresas, deve-se encorajar a produção de conteúdo, a apropriação criativa do
espaço urbano, a atenção para com os processos de invasão da privacidade, de controle
e de vigilância.” (idem, p. 21) As mídias locativas podem instituir processos de
conexão, de compartilhamento, de escrita e releitura do espaço urbano.
2.1.3.2. Espaços híbridos
Souza e Silva (2004a) define a ideia de espaços híbridos apontando o momento de
passagem das interfaces estáticas para as interfaces móveis ou tecnologias nômades de
comunicação. Para ela o “espaço híbrido é definido pela mistura, ou o desaparecimento das
bordas entre espaços físicos e virtuais.” (idem, p. 134). Assim, nos espaços híbridos não

precisamos sair de um contexto para o outro, devido a estreita fusão entre os dois.

Espaços híbridos são espaços nômades, criados pela constante mobilidade dos
usuários que carregam aparelhos portáteis continuamente conectados à Internet
e a outros usuários. Um espaço híbrido é conceitualmente diferente da realidade
mista, da realidade aumentada, da virtualidade aumentada ou da realidade
virtual. A possibilidade de se estar conectado constantemente ao mover-se pela
cidade transforma nossa experiência de espaço. (idem, p.134)

Para Souza e Silva (2004b) os dispositivos móveis tem se tornado meio para produções
artísticas; alguns projetos têm explorado esta possibilidade e transformado o espaço de
circulação das cidades, através dos quais os cidadãos apenas se deslocam e não param.
O espaço não deixa de ser apenas um local para o trânsito, mas um lugar onde a
comunicação é desenvolvida a partir de experiências agradáveis. Com a arte midiática,
por exemplo, os “espaços de fluxo” se tornam espaços de lugares, na medida em que
instalações artísticas entre outras manifestações convidam o cidadão a parar e perceber
o espaço público de outra maneira.
Assim, “a possibilidade de interação com usuários remotos, associada ao poder de
controlar remotamente a arquitetura urbana, transforma a cidade em um ambiente
dinâmico, social e inesperado.” (idem. p. 294) Os nômades do espaço híbrido, com seus
aparelhos móveis de comunicação, têm a possibilidade de transformar/construir o
espaço em que habitam e de interagir com usuários remotos ao se movimentarem pela
cidade.
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2.1.3.3. Espaços intersticiais
Com base nas discussões feitas por Lemos (2004) e Souza e Silva (2006) Santaella
(2007) propõe a expressão espaços intersticiais como mais uma metáfora para explicar
essa nova configuração do espaço. A autora destaca que estamos observando
cotidianamente nas ruas pessoas praticando o espaço virtual nos seus celulares. O
espaço urbano tem se tornado um cenário para essas práticas. Para ela, isso deixa claro
que o espaço virtual não veio para substituir o espaço físico, como profetizaram os
apocalípticos, mas para adicionar funcionalidades a ele em processos de codependência.
À medida que a comunicação entre as pessoas e o acesso à internet começaram
a desprender dos filamentos de suas âncoras geográficas – modems, cabos e
desktops-, espaços públicos, ruas, parques, todo o ambiente urbano foi
adquirindo um novo desenho que resulta da intromissão de vias virtuais de
comunicação e acesso à informação enquanto a vida vai acontecendo. (idem, p.
199)

Os espaços intersticiais são como espaços móveis, ou seja, espaços sociais conectados
que são definidos através dos usos das interfaces portáteis pelos nós das redes,
interatores em movimento pela cidade. Destaca-se, portanto, o papel fundamental dos
interatores para a formação de espaços intersticiais.
Estas novas práticas, que alteram a nossa experiência com o espaço traz mudanças para
o cotidiano, seja nas atividades de trabalho ou de lazer. Os contatos remotos
acompanham o interator nas suas peregrinações urbanas, novos fluxos de informação e
conversação são criados e a presença das tecnologias de comunicação móvel tem
provocado mudanças nas relações sociais contemporâneas.
2.2. Cultura da mobilidade e sociedade
Segundo Lemos (2011) a mobilidade possui três dimensões fundamentais: do
pensamento (pensamento, sonho, imaginação), física (corpos, objetos, commodities) e
informacional-virtual (informação). Quando pensamos na mobilidade física podemos
referenciar uma lista variada de diferentes objetos que fizeram parte dessa cultura
nômade: fogo, vestimentos, instrumentos musicais, ferramentas, armas, bijouterias,
relógios de pulso, rádio, videocassete, walkman, etc. Hoje podemos citar os celulares,
netbooks, GPSs, smartphones, videogames. Com a computação ubíqua, estes objetos,
possibilitam ainda o imbricamento entre as dimensões física e informacional-virtual.
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Como percebido, a cultura da mobilidade não nasce com os dispositivos portáteis
digitais ou com as redes sem fio da sociedade da informação, ela acompanha a história
humana desde os tempos de nomadismos, característica essencial do ser humano. A
mobilidade em seu percurso histórico teve um caráter tradicional até o século XVIII;
territorial, com o surgimento do Estado nação no século XIX; globalizado, com os
meios de transporte e comunicação no século XX; e virtualizado a partir das redes
telemáticas e os dispositivos de conexão móvel e sem fio. (LEMOS, 2011, p. 19)
A mobilidade, afirma Lemos (2011, p. 17), não é neutra e revela formas de poder, não
podendo ser vista apenas como percurso entre dois pontos ou acesso a determinada
informação; mas como potência. No atual formato da cultura da mobilidade esta
potência varia segundo o indivíduo e o grupo social ao qual pertence. Castells mostra
que “Nos países em desenvolvimento com menores níveis de rendimento e disparidades
sociais mais acentuadas, o acesso à tecnologia de comunicação móvel está mais limitada
aos grupos detentores de estatuto econômico, educacional e social mais elevado” (2009,
p. 70). Segundo ele, este argumento não é válido somente para os países em
desenvolvimento, atinge também países como os Estados Unidos, por exemplo.
Estas disparidades tratam de uma função da fase de difusão tecnológica, ou seja, a
medida que a penetração do celular e demais dispositivos móveis se aproximar da
saturação, será perceptível na sociedade a diminuição ou desaparecimento da influência
das desigualdades sócio econômicas. Em cidades como Tóquio e Nova Yorque desde
que o celular se tornou acessível e fácil de usar, o uso do objeto se tornou uma rotina
entre indivíduos de diferentes esferas sociais. Porém, segundo o Castells (2009), quando
se trata de aparelhos com dispositivos 3g27 e/ou serviços WiFi, essa diferenciação ainda
permanece, por conta do valor desses serviços e do nível elevado de letramento exigido.
As tecnologias móveis seguem caminhos diferenciados na difusão e uso, segundo a
idade, o gênero, a etnicidade, a raça e a cultura. Ela é apropriada pelos indivíduos de
acordo com seus valores e necessidades. Para Castells (2009, p. 96) a cultura
desempenha um papel importante na forma como as tecnologias da comunicação móvel
são integradas na vida cotidiana dos seus utilizadores.

27

O autor faz referência à tecnologia 3G, porém já estamos na quarta geração de telefonia móvel ,4G. No
Brasil , a primeira capital a utilizar 4G comercialmente foi Recife, em seguida por Curitiba.
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Apesar da difusão dos aparelhos móveis seguirem padrões diferenciados de acordo com
as regiões geográficas e os grupos sociais, essas tecnologias têm se integrado cada vez
mais no cotidiano das pessoas. Enquanto elementos da rotina diária, as tecnologias
móveis particularmente o celular têm sido compreendidos como objetos essenciais à
vida contemporânea, afirma Castells (2009, p. 98). Quando falham, os utilizadores
destes aparelhos tendem a se sentir perdidos em relação à dependência destas
tecnologias, especialmente o celular.
A comunicação móvel trouxe alterações importantes para o mundo do trabalho, por
exemplo. Ela interliga diferentes contextos, num ambiente de ações que é extensivo,
seguindo a tendência atual do trabalho que é operar em rede. Todavia, segundo Castells
(2009, p.100) existem algumas diferenças entre o trabalho móvel e o trabalho exercido
em local fixo que levam os profissionais a realizarem determinadas ações somente no
escritório fixo, devido às limitações contextuais. Em geral, a principal função dos
equipamentos móveis no contexto do trabalho é a “verificação”.
As atividades profissionais e a interação pessoal são as principais quando se refere à
comunicação móvel. Observa-se que a utilização polivalente dos aparelhos móveis,
como o celular, oferece ao usuário a possibilidade de mudar do trabalho para o
entretenimento num mesmo espaço-tempo. “A estrutura da rede de comunicação
centrada no utilizador significa que todas aquelas dimensões da vida estão
constantemente instaladas na prática do indivíduo”, e é a sua escolha ou disponibilidade
que determina o seu trânsito entre elas.
Castells (2009) afirma que para a comunicação móvel, o entretenimento não é uma
função especializada, mas uma prática integrada no tempo e no espaço do conjunto
global de práticas sociais. A separação espaço-temporal entre trabalho e lazer é
suplantada pela sua coexistência nas redes de comunicação móvel. Os principais
componentes do entretenimento móvel incluem os jogos; consumo de conteúdos de
meios de comunicação (músicas, toques, imagens); espaços de conversação (chats);
serviços de informação (meteorologia, notícias), serviços de localização geográfica.
Quanto mais os fabricantes aumentam a capacidade técnica dos aparelhos móveis, os
desenvolvedores desejam oferecer novos produtos e serviços para expandir o mercado.
Com a incorporação do acesso à internet e desenvolvimento das capacidades
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audiovisuais nos aparelhos móveis, o entretenimento se tornou uma nova área de
negócios e tem feito emergir novas práticas sociais.
Cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas, o uso dos aparelhos de comunicação
móvel, tem exigido novos protocolos sociais. (SANTAELLA, 2007; CASTELLS 2006).
As novas práticas ativadas por esta tecnologia muitas vezes entram em conflito com
normas sociais vigentes e geram um processo de aprendizagem social relacionado à
apropriação de tais práticas no cotidiano das pessoas. No sentido de produzir normas, as
comunidades criam m-etiquette, os governos criam e alteram leis, as escolas criam
regras, num processo dinâmico de negociação do uso dos celulares em espaços
públicos.
A interação das pessoas com os seus dispositivos móveis possibilitam a intensificação
da interseção entre o espaço de fluxo e o espaço de lugar, e possibilitam um espaço
fecundo para produções singulares através das quais os sujeitos expressam um
pensamento, retratam momentos, narram acontecimentos, etc. Através dos aparelhos
portáteis imagens ou textos curtos, os sujeitos socializam pensamentos, percepções,
representam realidades.
2.3. Cultura da mobilidade e Educação: possíveis encontros

Em deslocamento no espaço as pessoas têm dinamizado a produção de enunciados sobre
lugares e acontecimentos que expressam diferentes perspectivas que possuímos sobre o
mundo. Fatos urbanos são retratados por diferentes ângulos experimentados por
diversas pessoas que em interação com os seus dispositivos móveis vivenciam a
dinâmica do espaço, produzem informações e expressam suas percepções sobre
variados fenômenos. Os praticantes culturais podem, como indica Santos (2011, p.91),
produzir e fazer circular informações das cidades para o ciberespaço, do ciberespaço
para as cidades.
Esta dinâmica comunicacional em que as pessoas podem interagir com o espaço e se
comunicar em movimento tem intensificado a descentralização dos pólos emissores de
informação e criado uma base dinâmica de produção de conteúdos em que as pessoas se
autorizam a falar sobre suas experiências e constroem proposições que podem ser
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verdadeiras ou falsas, ou nem verdadeiras nem falsas, mas que representam a
singularidade dos indivíduos e convivem entre si.
O contexto da cultura da mobilidade com suas possibilidades comunicacionais e os seus
contornos sociais28 fazem emergir um contexto de horizontes e possibilidades. Como
afirmou Milton Santos (2012), se referindo ao possível aproveitamento da técnica a
serviço de uma humanização da globalização, verifica-se que no plano teórico existe a
possibilidade de produção de um novo discurso, de uma nova metanarrativa, um novo
grande relato.
Este novo discurso ganha relevância, pois, segundo ele, deixa de ser uma elaboração
abstrata da mente dos filósofos e “resulta da experiência ordinária de cada homem”.
Assim, “a explicação do acontecer pode ser feita a partir de categorias de uma história
concreta” (idem, p. 21) e isso permite conhecer possibilidades existentes e escrever uma
nova história. Com a liberação da palavra, possibilitada pelas mídias de função pósmassivas, os dispositivos móveis podem ser máquinas semânticas de enunciações de
novas narrativas, novos relatos sobre o espaço, sobre as dinâmicas sociais.
Os espaços geográficos, por exemplo, são representados em diferentes perspectivas.
Satélites fotografam e representam as cidades; as pessoas em interação com esta
representação e em movimento pelos centros urbanos inscrevem suas percepções sobre
aqueles espaços e constroem a partir de uma base dinâmica os seus próprios mapas,
através do uso de seus dispositivos móveis conectados à Rede.
Nesse sentido, estes sujeitos produzem um discurso ao descrever a compreensão que
têm da realidade, as suas expectativas sobre ela, a partir de relatos sobre eventos
cotidianos. Ou seja, atribuem significados à realidade com a qual interagem e
descrevem esses significados em tweets, comentários sobre lugares no Foursquare,
postando imagens no Facebook ou no Instagram. Como veremos adiante, estes
processos comunicacionais podem se configurar em dinâmicas de autoria, já que
segundo Certeau (2012, p.191) “a descrição é fundadora de espaços, e também um ato
criador”. Neste contexto,
28

Entendemos que o contexto no qual estão sendo vivenciadas essas novas práticas comunicacionais é de
contradições socioeconômicas em que se discute ainda a subtração do direito de muitos a habitação,
educação e serviços de saúde de qualidade. O avanço tecnológico e os problemas sociais não existem
isoladamente, eles conversam entre si no cotidiano, e devem ser tencionados entre si.
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os conteúdos deixam de ser pacotes fechados e passam a ser universo semiótico
plural e em rede. Seus links, elos, levam o leitor a adentrar com autoria,
leituraescritaleitura, em conteúdos estáticos e dinâmicos que se apresentam em
diversos gêneros textuais. Cada sujeito que interage com o conteúdo
hipertextual articula-o com sua história de leitura, produzindo novas conexões
físicas e mentais e diversos desdobramentos desses conteúdos em seus
cotidianos (SANTOS, 2011, p.88-89)

Para Santos (2011, p. 92), as tecnologias móveis promovem novos arranjos espaçotemporais e ampliam a noção de cibercultura, que se constitui não apenas pela cultura
da internet, mas vêm instituindo outros espaços-tempos29 cotidianos para a
comunicação, a educação, a formação e a pesquisa. Por isto a autora destaca a
importância de compreender tais fenômenos da cibercultura, suas potencialidades
comunicacionais e pedagógicas para que seja possível a prática de currículos mais
sintonizados com as culturas do nosso tempo.
As tecnologias móveis agregam diferentes tecnologias e linguagens como a oralidade,
escrita, fotografia, vídeo, web, jogos eletrônicos, pintura/desenho que possibilitam a
vivência de diferentes processos criativos em movimento pelo espaço e conectados na
web. Essas novas práticas comunicacionais, com suas potencialidades, questionam a
forma como a escola tem conduzido os processos de ensinar e aprender.
Santaella (2010) afirma que estas práticas promovem uma aprendizagem ubíqua, que é
segundo ela espontânea, contingente, caótica e fragmentária. É uma aprendizagem
vivenciada pelos usuários de dispositivos móveis que desfrutam de um acesso “livre” e
ubíquo ao conhecimento, num processo em que “inaugura-se uma modalidade de
aprendizagem que é tão contingencial, inadvertida e não deliberada que prescinde da
equação ensino-aprendizagem caracterizadora dos modelos educacionais e das formas
de educar. O que emerge, portanto, é um novo processo de aprendizagem sem ensino”.
(p. 21) Para a autora, não existe substituição entre novas formas de aprender, mas
complementaridades; e a escola pode estar atenta às potencialidades dessas
aprendizagens distintas.

29

A autora utiliza a expressão espaço-tempo com base na perspectiva de Alves (2008), numa tentativa de
superar as dicotomias instituídas pela ciência moderna que separou estas dimensões.
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Para Santos (2011), a cibercultura envolve uma obra aberta, móvel e em constante
virtualização, simulação. Segundo a autora simular é virtualizar, questionar, inventar,
criar e testar hipóteses.
Com a possibilidade da interatividade e do hipertexto, o sujeito pode simular
coletivamente, em colaboração com os demais sujeitos geograficamente
dispersos no ciberespaço e nas cidades. Em tempos de mobilidade, esses
processos estão cada vez mais em expansão. Os praticantes da cibercultura
vivem e lançam mão desses fundamentos em suas práticas cotidianas. (idem,
2011, p. 89)

Essas possibilidades experienciadas no cotidiano trazem implicações relevantes para a
relação destes sujeitos com o saber, principalmente no que se refere à construção e
socialização. Essas mudanças no cotidiano causadas pela comunicação realizada pelos
dispositivos móveis atingem as práticas educativas de um modo geral e também alcança
a escola. Quando estas tecnologias entram no universo escolar além de tencionar o
currículo elas sofrem também a interferência das formas enraizadas de legitimação do
saber, de interdições do discurso, presentes na escola, já que neste contexto questões
como “o que dizer” e “como dizer” podem surgir no direcionamento das práticas
comunicacionais no ambiente escolar de maneira rígida.
Os dispositivos móveis proporcionam um contexto de práticas comunicacionais que
podem contribuir com os processos educacionais na medida em que se constituem
objetos semânticos, com os quais os sujeitos podem criar e co-criar conteúdos a partir
da interação com o espaço, produzindo sentido sobre as diferentes formas de ser e estar
no mundo.
Nessas práticas de comunicação com dispositivos m o contexto é um elemento
importante no que se refere às produções podendo ser explorados em propostas
educacionais que envolvem a construção de saberes sobre um local. Propostas
pedagógicas que envolvem os campos do conhecimento como Geografia e História
podem explorar a construção de relatos sobre a cidade ou bairros a partir de conteúdos
construídos a partir de dispositivos móveis (imagens, vídeos, áudio, etc).
Conhecimentos sobre o fazer político do país ou local podem ser explorados a partir da
criação de podcasts onde os alunos assumem o papel de jornalistas, ou críticos de uma
determinada área. Sendo que o áudio pode ser composto por entrevistas realizadas pelos
próprios alunos às pessoas da própria comunidade. Dessa maneira, é possível criar
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conteúdos que possuem estreita relação com o saber local que é compartilhado pelos
estudantes nos seus cotidianos e que são explorados pela escola.
Nesse percurso de produção de conteúdos é possível criar uma dinâmica de colaboração
entre comunidade escolar, entre a comunidade local, e os componentes familiares, além
de possibilitar uma articulação entre os conteúdos problematizados pela escola com o
que é vivenciado nos cotidianos. Nestas práticas comunicacionais (criação de posts em
redes sociais, produção de imagens, fotografias, vídeos, podcasts) em que os estudantes
assumem os papéis de roteiristas, jornalistas, pesquisadores, escritores, poetas,
fotógrafos, temos a possibilidade de estimular a autonomia dos sujeitos nos processos
criativos, além da cooperação.
Com isso, a escola assume a possibilidade de explorar diferentes contextos de
aprendizagem,

compreendendo

que

os

cotidianos

nos

seus

mais

variados

acontecimentos são potencialmente contextos de aprendizagem. As cidades educam
quando nos proporcionam o fruir através de diferentes paisagens e monumentos
artísticos, nos indignam quando nos apresentam suas mazelas, criam memórias
históricas em monumentos e museus. Os dispositivos móveis nos provocam e sugerem
a criação de relatos da cidade seja por fotografias ou vídeos registrando o nosso olhar
sobre as suas dinâmicas e formas e compartilhando-os.
O compartilhamento destes olhares via aplicativos como Instagram e Foursquare, por
exemplo, contribui para a construção de conhecimento em rede sobre as cidades, os
comportamentos humanos e animais, sobre localidades, as políticas sociais e culturais.
Criam-se metarregistros a partir de microrrelatos feitos pelos sujeitos nos seus
cotidianos a partir dos seus interesses e desejos.
As escolas podem assumir essas potencialidades articulando os conteúdos de seu
interesse a tais práticas que podem estimular e desenvolver competências na criação de
relatos por fotos, vídeos, áudio. Processos educacionais, nesse sentido, são vivenciados
dentro e fora dos espaços escolares. O processo criativo a partir das tecnologias móveis
se apresenta como uma base fecunda para o desenvolvimento de práticas pedagógicas
que valorizam a autoria dos sujeitos.
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Capítulo III
Processos autorais em tempos de cultura da mobilidade:
construindo saberes
Mas o que há, enfim,
de tão perigoso no fato de as pessoas falarem e de seus
discursos proliferarem indefinidamente?
Onde, afinal, está o perigo?
Foucault.

Pode-se supor uma noção de autor(ia) quando tratamos de produção de conteúdos
através das tecnologias móveis? Para compreender esta questão construiremos um
percurso teórico que põe em questão o saber numa perspectiva contemporânea, a
produção do discurso no contexto da cibercultura e o estatuto do autor.
Este mosaico contemporâneo em torno da autoria provoca a escola, enquanto um dos
espaços de construção do saber. A abertura do pólo emissor na cibercultura trazem
transformações no que diz respeito à possibilidade de fala dos sujeitos e à visibilidade
desta fala. Os dispositivos móveis, como vimos, potencializam a produção de
fragmentos narrativos por pessoas conectadas em movimento pelo espaço urbano.
Diante disso, neste capítulo coloca-se em discussão os processos autorais na
contemporaneidade a fim de compreender como estes, em tempos de mobilidade,
tencionam a produção de conteúdos por crianças nas escolas e como isso contribui para
os processos criativos acionados no ambiente escolar
3.1. O saber na contemporaneidade
O modelo de racionalidade difundido através da ciência moderna negava o caráter
racional a todas as formas de conhecimento que não se pautavam em seus princípios
epistemológicos e regras metodológicas. Segundo autores como Lyotard (2011) e
Santos (2010) com a crise deste modelo, atingimos o fim de um ciclo de hegemonia de
uma certa ordem científica, que detinha o poder de legitimação do saber.
A ciência moderna se estabeleceu enquanto “um conhecimento causal que aspira a
formulação de leis, à luz de regularidades observadas, com vista a prever o
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comportamento futuro dos fenômenos”. Este tipo de conhecimento tem como
pressuposto a ideia de ordem e estabilidade do mundo, e de um passado que se repete no
futuro. Esta ideia de mundo-máquina (que obedece categoricamente as leis da física e da
matemática) enquanto forma de conhecimento inspirou uma visão de mundo que ajudou
a constituir a ideia de progresso defendida pela burguesia no século XVIII.
Os interesses da burguesia na época se casavam com esta forma de conhecimento
caracterizado por Santos (2010) de utilitário e funcional. Os fenômenos sociais diante
do paradigma dominante deviam ser estudados conforme os fenômenos naturais. Santos
argumenta que a ação humana é radicalmente subjetiva, e por isso a compreensão dos
fenômenos sociais passa por entender os sentidos que os agentes/sujeitos conferem às
suas ações. A relação sujeito/objeto na ciência moderna “interioriza o sujeito à custa da
exteriorização do objeto, tornando-os estanques e incomunicáveis” (SANTOS, 2010, p.
33)
A produção do conhecimento na escola tem sido orientada pelo paradigma moderno,
distanciando nos seus processos os sujeitos do objeto de conhecimento. O conteúdo do
conhecimento científico fecha as portas para outros saberes sobre o mundo, “o
conhecimento científico é um conhecimento desencantado e triste que transforma a
natureza em um autômato” (SANTOS, 2010, p. 32)
A filosofia, ao eleger o conhecimento como sua problemática principal criou formas de
legitimação da ciência; já a pós-modernidade traz consigo a incredulidade diante do
discurso filosófico-metafísico com suas pretensões universalizantes. Nesse sentido,
Lyotard (2011) defende que a reelaboração da noção de "desordem" torna impossível
submeter todos os discursos (ou jogos de linguagem) a uma síntese universal e
consistente. Por isso as delimitações clássicas dos campos científicos entram em crise
se desordenam.
Lyotard (2011) apresenta um novo estatuto para o saber científico, diferente daquele
estabelecido pelo paradigma moderno que conferia à ciência um caráter universalizante.
O saber para ele não se reduz à ciência, nem mesmo ao conhecimento, que é
compreendido enquanto um conjunto de enunciados que descrevem objetos, e
suscetíveis de serem declarados verdadeiros ou falsos. A ciência, um sub-conjunto do
conhecimento, é feita de enunciados denotativos em que o objeto deve ser observável
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explicitamente e que este enunciado deve ser julgado como linguagem pertinente ou não
por experts.
O saber científico co-existe com outros saberes, os saberes narrativos, que possuem um
modelo ligado às ideias de equilíbrio interior e de convivialidade. O saber envolve,
portanto, saberes como saber-fazer, saber-viver, saber-escutar, nos quais não existe
aplicação de um critério de verdade. Saber, então, é aquilo que torna alguém capaz de
proferir enunciados denotativos, mas também avaliativos, prescritivos.
Esta concepção não privilegia os enunciados cognitivos em detrimento de outros.
Envolve também o saber conhecer, decidir, avaliar, transformar. Lyotard (2011)
defende, portanto, a mudança no estatuto do saber e mostra que a ciência existe
enquanto discurso legitimado, mas ela é somente mais um discurso.
Nesta nova condição paradigmática, o autor afirma que as tecnologias presentes nas
sociedades informatizadas afetam o saber em suas duas principais funções: a pesquisa e
a transmissão do conhecimento. Para ele, com a miniaturização e comercialização dos
aparelhos, “modificam-se as operações de aquisição, classificação, acesso e exploração
dos conhecimentos” (idem, p. 4) Diante disto, a natureza do saber não permanece
intacta.
A pluralidade dos contextos proporcionados pelas tecnologias digitais e pelas diferentes
linguagens emergentes, provocam a vivência de uma “explosiva exteriorização do
saber”, visualizada por Lyotard em 1979. Ele já anunciava que o saber seria produzido
para ser vendido e que seria consumido para ser valorizado enquanto nova produção,
sendo nos dois casos um objeto de troca, ou seja, uma mercadoria informacional
indispensável ao poderio produtivo. Estes processos não deixariam intacto o privilégio
que os Estados-Nações modernos detinham/detêm sobre a produção e difusão do
conhecimento. O poder sobre ela seria ampliado para outras entidades.
Este novo fluxo de informação e conhecimento provocado pela sociedade da
informação (CASTELLS, 1999), e intensificado com a abertura do pólo de emissão,
problematizam as produções discursivas na contemporaneidade criando um contexto
fecundo para os processos de autoria. Os limites e fragilidades do saber científico
moderno são evidenciados e os saberes narrativos, que coexistiam com ele, passam a ser
valorizados diante de um novo estatuto (LYOTARD, 2011; SANTOS, 2010). O
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processo de legitimação do saber baseado na verdade do enunciado e na competência do
enunciador começa a se reconfigurar, sobretudo no contexto da cibercultura
tencionando a escola no que se refere aos processos criativos por ela proporcionados.
3.2. Produção discursiva na cibercultura
As produções discursivas na sociedade sofrem processos de exclusão (FOUCAULT,
2012). Estes mecanismos podem ser formatados a partir de critérios de verdade, de
competência de quem enuncia, de contexto. Diferentes formas de saber (saber popular,
medicina alternativa, saber narrativo de uma criança, etc.) não são legitimados em
função desses critérios.
Estes procedimentos de exclusão tem se reconfigurado numa cultura em que vivencia-se
a abertura do polo emissor, em que o convívio de diferentes versões narrativas é aceito,
a produção de conteúdos é remixada constantemente. A autoria na perspectiva moderna
– posse de um autor sobre uma determinada obra- ganha novos contornos, já que os
processos criativos em relação a uma “obra” se complexificam na produção do discurso.

3.2.1. A interdição dos discursos
O discurso é apresentado por Foucault (2012, p. 5-6) como um fluxo de fala
historicamente construído e não individualizado: “Gostaria de perceber que no momento
de falar uma voz sem nome me precedia há muito tempo [...], e em vez de ser aquele de
quem parte o discurso, eu seria, antes, ao acaso de seu desenrolar, uma estreita lacuna, o
ponto de seu desaparecimento possível”.
De acordo com Foucault (2012), o discurso gera diferentes inquietações nos sujeitos:
inquietação diante do que é o discurso em sua realidade material de coisa escrita ou
pronunciada; inquietação diante de sua existência transitória destinada a se apagar e
com uma duração que não é regida pelos sujeitos; inquietação de perceber na atividade
cotidiana do discurso poderes e perigos inimagináveis; inquietação diante de um
elemento que supõe lutas, vitórias, ferimentos, dominações, servidões. (idem, p. 7-8)
Ao questionar o que há de perigoso no fato de as pessoas falarem e de seus discursos
proliferarem indefinidamente, Foucault (2012) afirma que em toda sociedade a
produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e
redistribuída por certo número de procedimentos.

Estes procedimentos têm como
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função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório e evitar
sua “pesada e temível materialidade”.
Um dos procedimentos realizados sobre o discurso é o procedimento de exclusão. Para
este fim, de exclusão do discurso, a sociedade adota diferentes princípios: interdição,
separação e rejeição, oposição verdadeiro falso.
O procedimento mais evidente e familiar, segundo Foucault (2012), é a interdição;
através dela, constrói-se a ideia de que “não se tem o direito de dizer tudo, que não se
pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar
de qualquer coisa” (p. 9). Existem três tipos de interdições que se cruzam, se reforçam e
se compensam compondo uma grade complexa que não pára de se modificar: tabu do
objeto (não se tem o direito de dizer tudo); ritual da circunstância (não se pode dizer
tudo em qualquer circunstância) e o direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala
(qualquer um não pode dizer qualquer coisa).
Segundo Foucault (2012), é nesta grade de interdições que “os buracos negros se
multiplicam” (p. 9), as regiões da sexualidade e política exercem de modo privilegiado
alguns dos seus mais temíveis poderes. O discurso está longe de ser um elemento
transparente ou neutro. As interdições que o atingem revelam rapidamente a sua ligação
com o desejo e com o poder. O autor recorre à psicanálise para afirmar que o discurso
não é simplesmente aquilo que manifesta ou oculta o desejo, mas é, também, o próprio
objeto do desejo. O “discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os
sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos
queremos apoderar” (FOUCAULT, 2012, p. 10).
O procedimento da interdição, ainda recorrente na sociedade contemporânea, tem
sofrido abalos no que se refere à emergência de uma cultura participativa (JENKINS,
2009; SHIRKY, 2011) na qual a produção de conteúdo começa a ser regida por novos
protocolos de criação propiciados por novas dinâmicas culturais, como aquelas
estabelecidas na cibercultura.
O procedimento de separação se constitui outro princípio de exclusão levantado por
Foucault (2012). O discurso, neste caso, é utilizado como o próprio critério para
separação. O exemplo bem explorado pelo autor reside na oposição criada entre razão e
loucura. O louco possui um discurso que não pode circular como os outros: sua palavra
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é em geral considerada nula e não acolhida, sem verdade ou importância, não podendo
testemunhar na justiça ou autenticar um ato ou contrato, etc.
O discurso proveniente do universo infantil, por exemplo, sofre esses diferentes
procedimentos de exclusão (interdição e separação). A criança é aquela cujo discurso
não deve ser considerado em determinados espaços, possui validade questionável, e
relevância reduzida.

3.2.2. Abertura do polo emissor e a produção discursiva na cibercultura
O caso de Isadora Faber, 13 anos, estudante do 7º ano de uma escola pública de
Florianópolis, revela como o contexto contemporâneo de produção de conteúdos
proporcionado pelas mídias de função pós-massivas abre brechas através das quais os
sujeitos burlam procedimentos como o de interdição e separação. Isadora criou no
Facebook uma página, na qual posta textos, fotos e vídeos sobre aulas que considera
ruins, portas e maçanetas quebradas, fiação elétrica exposta, etc.

Imagem 5 – Página Facebook Diário de Classe
Isadora rompe claramente com dois tipos de interdição: o tabu do objeto, quando
ultrapassa a ideia de que não se tem o direito de dizer tudo sobre a escola (criticar a
prática pedagógica do professor); e o direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que
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fala, já que enquanto adolescente se autoriza a criticar dinâmicas de ensino e a estrutura
física precária da própria escola, papel conferido a profissionais da área, por exemplo.
Entretanto, Isadora não interfere, no ritual das circunstâncias (não se pode dizer tudo
em qualquer circunstância) no sentido de romper com este tipo de interdição. Ela
entendeu que a escola não era um espaço acolhedor à sua fala e recorreu a um lugar fora
dos seus muros para construir um discurso de denúncia, o Facebook. Segundo ela, na
escola, o seu discurso ganhou uma repercussão diferenciada em relação àquela
alcançada no site de redes sociais: “Ninguém me apoiou dentro da escola, os professores
são contra e funcionários também. Eles fazem cara feia para mim, dão indiretas. Meus
colegas me apoiam no Facebook, mas na escola não. Acho que eles ficam com medo.” –
afirmou Isadora Faber.30
A Instituição, entidade mantenedora da ordem, segundo Foucault, determina os limites
aos sujeitos nas suas construções discursivas. Porém, em oposição às regras da
Instituição, as práticas de apropriação da palavra e do discurso são singulares e
inusitadas, atravessam os controles e desfazem a ordem. Estes processos revelam que
não há uma onipotência incontestável da Instituição. O caso de Isadora ilustra isto. A
instituição, porém, busca sempre propor o objeto a ser examinado, permitindo por vezes
o distanciamento de sua visão, mas mantendo rígido controle.
A produção do discurso é, ao mesmo tempo, controlada, selecionada,
organizada, e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por
função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório,
esquivar sua pesada e temível materialidade. (FOUCAULT, 2012, p. )

Esse caso revela, no entanto, que esta adolescente agiu nas brechas destes processos de
interdição proporcionados pelas redes sociais, que tem se configurado num espaço em
que a produção do discurso ganha uma visibilidade diferenciada, por conta da
intensificação da mobilidade informacional. Isto não significa que nesses espaços os
procedimentos de interdição do discurso são totalmente neutralizados. Existe no
ciberespaço um redimensionamento destes processos a partir das práticas sociais que os
sujeitos estabelecem ao tecer esta rede e isso tem alterado o olhar dos sujeitos para as
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Aluna de escola em SC cria página no Facebook para denunciar problemas . Citação presente no
texto de Leonardo Cazes disponível em: http://oglobo.globo.com/educacao/aluna-de-escola-em-sc-criapagina-no-facebook-para-denunciar-problemas-5910737, acesso em 9 de dez de 2012.
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suas relações sociais. A escola, porém, tem resistido à plasticidade na produção do
discurso proporcionada pelas redes sociais.
É importante destacar que para Foucault (2001) as relações de poder estão enraizadas
nas relações sociais e por isso ele faz uma crítica à análise do poder apenas do ponto de
vista tradicional (ou seja, enquanto resultado de um centro estatal de onde as relações de
poder surgem). O autor não desconsidera, porém, o estudo do poder nas instituições;
julga legítimo desde que leve-se em conta as suas múltiplas facetas, técnicas e
procedimentos. Adotaremos esta perspectiva no olhar que lançaremos sobre a escola.
A oposição do verdadeiro e do falso, terceiro sistema de exclusão, se organiza em torno
de contingências históricas, que estão em contínuo deslocamento, e são sustentadas por
todo um sistema de instituições que impõem e reconduzem os critérios de definição para
verdadeiro e falso. Essa dinâmica segundo Foucault (2012) se organiza em torno de uma
‘vontade de verdade’ que atravessa a história da humanidade baseada num tipo de
separação (oposição entre o verdadeiro e o falso) que rege a nossa vontade de saber, se
configurando como um sistema de exclusão historicamente construído.
Nesse sentido, para Foucault (2012) o discurso pelo qual se tinha respeito era o discurso
pronunciado por quem de direito e conforme ritual solicitado, o discurso pronunciado
pela justiça que atribuía a cada um o seu juízo ou o discurso profético que não somente
anunciava o futuro, mas contribuía para a sua realização.
A cibercultura em sua dinâmica hipertextual e híbrida abre um espaço de convivência
entre diferentes saberes que se opõem, se encontram, se agregam, se excluem. Nas
práticas exercidas no ciberespaço a oposição entre o verdadeiro e o falso não
desaparecem, já que ele não se configura como um espaço neutro aos parâmetros
construídos para além dele. Porém, percebe-se um redimensionamento desta relação
verdadeiro e falso.
A rede de internet agrega jornalistas profissionais e pessoas que noticiam o seu
cotidiano através de seus dispositivos móveis, por exemplo. Estas elaborações criadas
sobre os fatos, ainda que se oponham ou se complementem, são diferentes proposições
sobre a realidade. Muitas inverdades são construídas e socializadas nas redes, porém
algo mudou. Os relatos cotidianos feitos por pessoas não especializadas sobre diferentes
acontecimentos convivem com aqueles expostos pelos grandes sites jornalísticos.
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Os dispositivos móveis têm enriquecido essas possibilidades na medida em que
permitem o registro e produção de conteúdo de forma contextualizada. Além de
possibilitar atualmente o compartilhamento em curto espaço de tempo de diferentes
informações. Temos em cena, consumidores que assumem o papel de produtores e
criam este universo de criações diminuindo as fronteiras entre o verdadeiro e o falso.
3.3. Fragmentos que narram: construções discursivas em tempos de mobilidade
As mídias provocam o espaço urbano e as suas dinâmicas comunicacionais. O
jornalismo e as mídias audiovisuais difundiram informações em diversos formatos e
transformaram as redes de comunicação das cidades, num processo de fluxo, troca e
deslocamento das relações sociais, das informações e dos territórios.
Na sociedade em rede, as redes telemáticas passam a integrar as diversas tramas que
constituem o espaço urbano bem como as diversas formas de vínculo social que
emergem dela (CASTELLS, 1999). A infraestrutura de comunicação e informação, que
formam a base desta rede, provocam alterações nas práticas sociais urbanas, compondo
as cibercidades, e fomando novas urbanidades. Segundo Lemos (2007) o desafio neste
contexto é criar maneiras efetivas de comunicação e reapropriação do espaço físico,
reaquecer o espaço público, favorecendo uma apropriação social das tecnologias
móveis.
As tecnologias móveis sem fio estão transformando as relações entre pessoas, espaços e
criam novas formas de narrar as experiências sociais, culturais, políticas etc. Nas
cidades contemporâneas a conexão generalizada possibilita que máquinas, pessoas e
objetos urbanos estejam interligados em um ambiente generalizado de conexão, que
envolvem o usuário em plena mobilidade. As pessoas criam seus próprios espaços de
fala, narrando seus cotidianos, suas conquistas, seus dilemas sociais, religiosos,
políticos, com os seus dispositivos móveis.
Estas novas práticas são possíveis a partir da emergência de mídias com funções pósmassivas, sucessores das mídias de massa. A imprensa, o rádio e a televisão marcaram o
início da relação entre as cidades e o modelo comunicacional massivo. No período
industrial os grandes centros urbanos constituíram seus modos de urbanidade a partir do
papel social e político que estas mídias exerceram na época.
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A função massiva destas mídias concentra-se na formação de um fluxo generalizado de
informação, controle editorial do polo de emissão e, na maioria dos casos, focam em um
território geográfico nacional ou local. Estas mídias se dirigem às massas, ou seja, a um
público de pessoas que não se conhecem, que não estão juntas espacialmente, e têm
pouca possibilidade de interação. (LEMOS, 2007, p. 124)
As mídias de função pós-massiva, no entanto, operam a partir da liberação do polo de
emissão, que abrem espaço para que diferentes pessoas possam produzir e socializar
informação em rede. Essas produções não estão centradas em um território específico,
mas virtualmente pelo planeta. O fluxo informacional neste cenário é bi-direcional
(todos-todos), diferenciando-se do fluxo unidirecional (um-todos), característico das
mídias massivas (LÈVY, 1999).
Dessa maneira, as produções são personalizadas, e não precisam passar necessariamente
por uma grande produtora para dar visibilidade à sua obra ou para legitimar a produção.
Uma pessoa pode dominar todo o processo criativo de um produto, e criar comunidades
de interlocutores com a sua obra. Segundo Lemos (2007), as mídias de função pósmassiva insistem em três princípios fundamentais da cibercultura: a liberação da
emissão, a conexão generalizada e reconfiguração das instituições e da indústria cultural
de massa.
As mídias de função pós-massiva não estão relacionadas ao dispositivo, ou seja, não
está diretamente relacionada ao suporte com o qual socializa informações. Grandes
jornais, por exemplo, estão na rede de internet e funcionam com o mesmo paradigma de
mídia massiva. Assim também, mídias analógicas podem exercer funções pós-massivas
como acontece com as rádios comunitárias, flyers, etc. O que destacamos é o potencial
criativo que as mídias de função pós-massiva possuem, criando “processos mais
comunicativos, troca bidirecional de mensagens e informações entre consciências”
(idem, 2007, p. 125).
Estes também permitem a personalização, publicação e disseminação da informação de
forma não diretamente controlada por grandes empresas, pelo Estado, ou outras
instituições interditoras do discurso. As produções pós-massivas insistem em processos
de conversação, interação e comunicação. É neste contexto que pessoas se interessam
por produzir seus conteúdos. Tais conteúdos variam em forma e tamanho, em
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linguagem (textual, gráfica, audiovisual, interativa etc.) e podem ter um caráter
descritivo, informativo, artístico, político, etc.
Parte do cotidiano, as tecnologias digitais móveis estão alterando a relação dos sujeitos
com o espaço e com o tempo. As pessoas desejam estar sempre conectadas, sendo um
ponto ativo na rede (SANTAELLA, 2009). Com estes dispositivos, os praticantes
culturais narram seus cotidianos produzindo imagens através de aplicativos como
Instagram, mapas emergentes a partir de aplicativos de geolocalização como Foursquare
e Waze, narram acontecimentos urbanos em seus Twitters, formando, assim, uma trama
de conversações narrativas nas redes.
Estas conversações produzidas em rede não sofrem diretamente um controle
especializado da área. Elas também não seguem uma disciplinarização de conteúdos e
as interfaces pelas quais ‘aparecem’ estão cada vez mais híbridas e conectadas. O
Instagram está conectado ao Twitter, produz marcas geolocalizadoras, como o
Foursquare, e criam mapas emergentes. Assim também, o Foursquare produz mapas
emergentes, conversações sobre locais e acontecimentos, como o Twitter, e socializa
imagens.
A hibridização dessas interfaces revela o contexto fecundo para narrações do cotidiano.
As tecnologias móveis fazem a mediação desta conversação em rede. Podemos dizer
que narrativas imagéticas, textuais e geolocalizadas são construídas pelas pessoas
através de fragmentos de fala produzidos com seus dispositivos móveis.
O cotidiano está em evidência através destes aparelhos. Os praticantes culturais exibem
seus feitos através de fragmentos narrativos que são compostos por imagens, textos
curtos que revelam impressões sobre lugares, práticas sociais, infra-estrutura urbana.
Com suas máquinas semânticas em mãos (smartphones, celulares, tablets, etc.), os
sujeitos circulam produzindo conteúdo, dando significados às suas experiências
urbanas.
A fotografia é uma das linguagens que tem marcado essas práticas. Isto é visível em
aplicativos como Instagram, por exemplo, pelo qual as pessoas produzem fotografias e
aplicam filtros que podem deixar as suas fotos com aspectos profissionais. Com tais
possibilidades de produção, o sujeito que interage com estas tecnologias, enquanto
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fotógrafo amador, tem a possibilidade de agregar às suas fotos características mais
elaboradas, antes restritas aos profissionais desta área.
Em movimento pelo espaço as pessoas compartilham e narram suas experiências,
expressando suas subjetividades, narrando eventos meteorológicos, eventos políticos,
entre outros, através de fotos e fragmentos de textos. Lugares turísticos, por exemplo,
são descritos e recomendados à uma rede de contatos em postagens que não passam
pelo crivo de um especialista da área, em um espaço em que diferentes perspectivas
sobre o mesmo lugar convivem entre si.
Estas tecnologias ampliam os lugares com as informações adicionais criadas no
ciberespaço alimentando os territórios informacionais (LEMOS, 2004). Podemos
visualizar esta dinâmica nos comentários postados por usuários de Foursquare sobre um
dos principais aeroportos do Brasil, o Aeroporto Luiz Eduardo Magalhães, no qual as
pessoas:
a) imprimem questões subjetivas sobre aquele espaço: “Quem sente saudade já passou
por aqui” (L. S.);
b) revelam resistências: “Aeroporto é 2 de julho” (G.C.);
c) expõem opiniões positivas e/ou negativas sobre as dinâmicas e infra-estrutura dos
locais: “Parece uma rodoviária” (J. L.) “Salvador tá largada, não deve ter prefeito há uns
12 anos. Cada dia mais suja, com mais ambulantes nas ruas, mais medo com a
violência, mais flanelinha, o trânsito é o caos [...]” (C.C)
d) experimentam a convivência entre pontos de vistas distintos: “Aeroporto mais bonito
do país, sem dúvida alguma” (J. C) “Pior aeroporto do nordeste” (B. B.) “Bem
organizado, limpo e lindo. AMO Salvador!” (I.M) “Aeroporto com pouca infra estrutura
e com área imensa não aproveitada, sem ar condicionado [...]” (C. V)
O Twitter se configura como outro espaço de fala no qual os sujeitos exprimem ideias,
falam sobre o seu cotidiano, narram cenários políticos e criticam as falas dos seus pares
nas redes. Configura-se como uma interface social para promoção da comunicação
móvel (SANTOS, 2012, s/p), com o qual os sujeitos comunicam fragmentos textuais
que não ultrapassam os 140 caracteres por tweet, mas que formam fragmentos
enunciativos.
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Conjuntos de fragmentos como estes criam um histórico de conversações gerando
experiências narrativas, que podem ser fragmentadas ou coesas, superficiais ou densas.
Isto vai depender de cada sujeito, de sua subjetividade e de suas vivências e interesses.
3.4. Mobilidade informacional e a formação de bricolagens
As produções narrativas realizadas através dos dispositivos móveis digitais têm uma
relação estreita com as redes sociais. As práticas comunicacionais móveis estão em
evidência nos fragmentos textuais e imagéticos produzidos no Twitter, Facebook,
Instagram, Foursquare, Waze (softwares de rede social). Com eles os sujeitos exprimem
suas ideias e relatam seu cotidiano. Nesse contexto, nasce uma questão: podemos
considerar estes relatos enquanto produções narrativas?
Como elemento disparador, apresento uma indagação foucaultiniana sobre os nossos
fragmentos de escrita: “Mas quando, no interior de uma caderneta repleta de aforismos,
encontra-se uma referenda, a indicação de um encontro ou de um endereço, uma nota de
lavanderia: obra, ou não? Mas, por que não? (FOUCAULT, 2001, p. 273) ”
Segundo Foucault (2001) o autor não é exatamente nem o proprietário nem o
responsável por seus textos; não é nem o produtor nem o inventor deles. A noção do
autor, porém, constitui o momento crucial da individualização na história das idéias, dos
conhecimentos, das literaturas, e também na história da filosofia e das ciências. Mesmo
hoje, quando se faz a história de um conceito, de um gênero literário ou de um tipo de
filosofia, as unidades autor e obra são consideradas fundamentais.
Foucault examina a relação do texto com o autor e a maneira com que o texto aponta
para essa figura que lhe é exterior e anterior, o autor:
O nome do autor funciona para caracterizar um certo modo ser do discurso: para
um discurso, o fato de haver um nome de autor, o fato de que se possa dizer
"isso foi escrito por tal pessoa", ou "tal pessoa é o autor disso", indica que esse
discurso não é uma palavra cotidiana, indiferente, uma palavra que se afasta,
que flutua e passa, uma palavra imediatamente consumível, mas que se trata de
uma palavra que deve ser recebida de uma certa maneira e que deve, em uma
dada cultura, receber um certo status. (FOUCAULT, 2001, p. 277)

Para este historiador, o nome do autor manifesta a ocorrência de um certo conjunto de
discurso, e confere a esse discurso um status no interior de uma sociedade e de uma
cultura. “A função-autor é, portanto, característica do modo de existência, de circulação
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e de funcionamento de certos discursos no interior de uma sociedade” (FOUCAULT,
2001, p. 278).
Foucault (2001) questiona como atribuir vários discursos a um único e mesmo autor e
como fazer atuar a função autor para saber se trata de um ou de vários indivíduos. Na
busca por estas respostas, afirma que a função-autor:
a) está ligada ao sistema jurídico e institucional que contém, determina, articula
o universo dos discursos;
b) nasce e exerce uniformemente e da mesma maneira sobre todos os discursos,
em todas as épocas e em todas as formas de civilização;
c) não é definida pela atribuição espontânea de um discurso ao seu produtor, mas
por uma série de operações específicas e complexas;
d) não remete pura e simplesmente a um indivíduo real, ela pode dar lugar
simultaneamente a vários egos, a várias posições-sujeito que classes diferentes
de indivíduos podem vir a ocupar.
De acordo com o próprio Foucault (2001) ele se limita à figura do autor unicamente
como autor de um texto, de um livro ou de uma obra ao qual se pode legitimamente
atribuir a produção. Para ele, na ordem do discurso, pode-se ser o autor de bem mais
que um livro - de uma teoria, de uma tradição, de uma disciplina dentro das quais outros
livros e outros autores poderão, por sua vez, se colocar.
O autor considera também que as modificações históricas ocorridas não exigirão que a
função autor permaneça constante em sua forma, em sua complexidade, e mesmo em
sua existência. Segundo ele, “Pode-se imaginar uma cultura em que os discursos
circulassem e fossem aceitos sem que a função autor jamais aparecesse.” (idem, 2001,
p.292) Diante disto, apresenta uma demanda:
Talvez seja o momento de estudar os discursos não mais apenas em seu
valor expressivo ou suas transformações formais, mas nas modalidades
de sua existência: os modos de circulação, de valorização, de atribuição,
de apropriação dos discursos variam de acordo com cada cultura e se
modificam no interior de cada uma; a maneira com que eles se
articulam nas relações sociais se decifra de modo, parece-me, mais
direto no jogo da função-autor e em suas modificações do que nos
temas ou nos conceitos que eles operam. (idem, 2001, p.291)

A influência da cultura sobre a função-autor é perceptível em tempos de habitação do
ciberespaço. Enquanto o texto impresso distanciava o autor de seu leitor tornando suas
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palavras dificilmente contestáveis ou passíveis de alteração, diferentemente do texto
digital: maleável, mutável, copiável, fluido. A cópia impressa estendia e ampliava a
autoridade criada e adquirida, pautada na organização e efetivação de um mercado
editorial desfrutava dessas produções únicas, imutáveis, inquestionáveis.
Esta fluidez no consumo e na produção de textos e obras proporciona a vivência de um
dilúvio informacional (LÉVY, 1999), que provoca uma necessidade de seleção a tudo
que se produz já que, como afirma Lévy, não voltaremos aos tempos enciclopédicos,
atravessamos o momento de ruptura e de abertura do pólo emissor.
A antropóloga Paula Sibilia . (2008, p.236) defende que a ideia de que “qualquer um
pode ser autor”, não apenas leitor provocou uma diminuição dos leitores e aumento dos
autores. Ou seja, para ela, junto à tendência rumo à democratização da fala, em que
aumenta a quantidade de autores, existe uma forte queda do público leitor, já as mesmas
pessoas que produzem seus relatos autobiográficos na Web 2.0 são aquelas que
interagem com a criação dos pares. Segundo ela, este dado revela que para além da
qualidade da obra, não é necessário que ela seja lida de fato.
Sibilia (2008) atribui este cenário à cultura do espetáculo, em que se percebe uma
alteração nas subjetividades moderna; o caráter passa de um processo intro-dirigido (de
dentro) a alter-dirigido (para fora). No primeiro temos uma solidez interna ligada à
estabilidade e no segundo a densa base da interioridade dá lugar a auto-estilização, ou
seja, ao efeito que o que se pode provocar aos outros. A autora confere a este processo
uma relação estreita com as práticas de autovendagem vivenciadas no capitalismo. Esta
mudança, provoca uma redefinição do eu, pela qual visualiza-se uma busca desesperada
pela aprovação alheia.
A autora coloca que é inegável a existência de variadas críticas em relação a falta de
competência literária no ciberespaço e afirma que “ Apesar das significativas exceções
que sem dúvida existem, uma porção considerável do que se produz nestes espaços
costuma ser, no máximo inócuo do ponto de vista estético” (SIBILIA, 2008, p. 236),
sendo apenas uma das mais perfeitas formas do espetáculo em que o leitor ao comentar
blogs, por exemplo, ele tem uma única função: confirmar a subjetividade do autor, que
só pode se constituir diante do espelho legitimador do olhar alheio.
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O ciberespaço tem se tornado um espaço de bricolagens autorais. À medida que se
distancia de uma figura individual do autor os direitos deste como autoridade de um
texto se torna cada vez mais difícil de definir. Segundo Barthes (2004) vivenciamos a
morte do autor no momento em discurso se torna escrito. Esta dispersão do autor, neste
contexto de cultura da participação, é vivenciado no que se refere: à leitura/interação
em si; à existência de obras que são apresentadas em diferentes linguagens midiáticas
(narrativas transmidiáticas); às produções dos sujeitos que criam conteúdos com base
nas obras (fanfictions). O autor na cibercultura vivencia múltiplas mortes, considerando
o fluxo informacional vivenciado no ciberespaço e as bricolagens possíveis a partir das
tecnologias disponíveis ao leitor/escritor.
Os movimentos de escrita nas telas dos dispositivos móveis, seja através de textos,
imagens, vídeos que são produzidos pelos dispositivos móveis, remetem o sujeito ao seu
lugar de criação. Santos acredita que “a comunicação móvel e ubíqua pode potencializar
a autoria em rede, apropriando-nos, ao mesmo tempo que podemos ser protagonistas, de
eventos, fatos e vivências nos, dos e com os cotidianos no ciberespaço em movimento
no espaço urbano.” (2012, s/p)
Nesse contexto, “Cada um de nós constrói a própria mitologia pessoal, a partir de
pedaços e fragmentos de informações extraídos do fluxo midiático e transformados em
recursos através dos quais compreendemos nossa vida cotidiana” (JENKINS, 2009, p.
30). É necessário explorar as mudanças que o uso de telas pequenas pode ter nos hábitos
de leitura, modos de escrever e linguagem narrativa que perpassam os nossos processos
criativos, autorais.

3.5. Entre “redes e paredes”: a escola em tempos de mobilidade
A multiplicação contemporânea dos espaços faz de nós
nômades de um novo estilo: em vez de seguirmos linhas de
errância e de migração dentro de uma extensão dada, saltamos
de uma rede a outra, de um sistema de proximidade ao seguinte.
Os espaços metamorfoseiam e se bifurcam a nossos pés,
forçando-nos à heterogênese. (LÉVY, 2011, p.23)

As criações com as quais nos envolvemos no ciberespaço, fortemente mediadas pelos
dispositivos móveis, no contexto da cultura da mobilidade tencionam a escola enquanto
espaço produtor do saber. Os espaços híbridos provocam fortemente o saber escolar, na
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medida em adentra as suas linhas geográficas com a entrada das tecnologias na sala de
aula. Antes a tecnologia ubíqua que mais acompanhava os educandos quando a aula
estava desinteressante era o pensamento (viajar na aula). Uma alternativa a esta, que
sempre acompanhou as aulas, era as conversações chamadas pelos professores de
conversa paralela, chats de caderno, etc. – muitas são as tecnologias de fuga.
Essa é a questão central quando se trata da entrada dos celulares, tablets, netbooks na
escola. Esta preocupação é seguida em muitos casos em criação de leis para proibir o
uso destes artefatos em sala de aula. O dispositivo móvel é visto nesses casos como um
elemento de distração às atividades escolares. Não começaremos com a assertiva de que
a escola é desinteressante e as tecnologias móveis são uma alternativa para uma
reversão de quadro.
Traçamos este cenário para remeter ao caráter hipertextual da mente humana, que
independe da presença das tecnologias digitais; uma fala nos remete a um universo que
nos abre janelas, pela qual abrimos outras tantas. Para além do vilão, visualizamos os
dispositivos móveis, principalmente tablets como ‘recursos escolares’, ‘materiais
didáticos’ que compõem o cenário escolar.
Nesse contexto, é importante destacar que o potencial destas tecnologias está nas suas
possibilidades comunicativas, através do qual nos expressamos e disparamos diferentes
processos criativos, que podem ser do campo da arte visual, da literatura, do
audiovisual, entre outros. E este pode ser um caminho fecundo para processos
educacionais lúdicos, no qual falar, escrever, representar podem ser ações interessantes
do ponto de vista criativo e também da aquisição linguística. Para isso, é preciso lançar
mão de um olhar sobre os saberes narrativos acolhendo-os no espaço escolar.
As crianças operam em estatutos de saberes diferentes com enunciados que se
distanciam daqueles postos enquanto legitimados. Elas adentram no universo do faz de
contas, em que narram histórias a partir do seu imaginário; elas conseguem
potencializar e metamorfosear os espaços cotidianos, criar universos lúdicos em
contextos ditos rígidos (supermercado, na espera por um atendimento médico, nos
espaços de aprendizagem). Seus corpos se mostram moventes, olhares curiosos que se
fixam em objetos que despertam seu interesse. Diante de olhares que se flutuam, corpos
moventes, mentes nômades, a escola precisa rever as suas rígidas paredes.
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3.5.1. Aprendizagem e tecnologias móveis

As tecnologias de linguagem produzem mudanças neurológicas e sensórias que afetam
significativamente nossas percepções e ações. Tendo isso em vista, pode-se avaliar a
intensidade das transformações sócio-culturais e psíquicas pelas quais a humanidade
vem passando a partir das mudanças nos processos comunicacionais que foram
marcadas pela cultura oral, escrita, a imprensa, a cultura de massa, cultura das mídias e
a cibercultura. De acordo com Santaella (2010) de cada um desses processos originou
um modelo educacional diferentes: a) processos de ensino-aprendizagem baseados na
tecnologia do livro; b) a educação a distância, c) a aprendizagem em ambientes virtuais
ou online e d) por meio dos dispositivos móveis, que a autora chama de aprendizagem
ubíqua.
Isto acontece porque uma nova tecnologia altera as funções sociais realizadas pelas
tecnologias precedentes, provocando redimensionamentos no papel que cada uma
desempenha. Resultam ambientes socioculturais inteiramente novos que nos fazem
perceber o crescimento da complexidade das linguagens e culturas humanas.
De acordo com Santaella (2010) todo o ambiente urbano foi adquirindo um novo
desenho diante da intromissão de vias virtuais de comunicação e acesso à informação
enquanto a vida vai acontecendo. Isto provoca processos de aprendizagem específicos
desta prática comunicacional, que segundo autora são denominados abertos. “Processos
de aprendizagem abertos significam processos espontâneos, assistemáticos e mesmo
caóticos, atualizados ao sabor das circunstâncias e de curiosidades contingentes e que
são possíveis porque o acesso à informação é livre e contínuo, a qualquer hora do dia e
da noite. (Idem, p. 19)”
Isso é possível quando as sociedades tornam absolutamente ubíquos e pervasivos o
acesso à informação, a comunicação e a aquisição de conhecimento. É contexto que
Santaella considera fértil para a aprendizagem ubíqua: “espontânea, contingente, caótica
e fragmentária aproxima-se, mas não coincide exatamente com a educação informal.”
Para a autora esta é uma modalidade de aprendizagem que é tão contingencial,
inadvertida e não deliberada que prescinde da equação ensino-aprendizagem marca forte
dos modelos educacionais escolares.
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Santaella (2010) defende o desenvolvimento de estratégias integradoras que hajam de
forma complementar às diferentes formas de aprender, assim como Souza (2012) que
visualiza as tecnologias móveis enquanto suporte a outras modalidades de ensino. A
concepção que defendo neste trabalho sobre os diferentes modos de aprendizagem
presentes na cibercultura é uma relação que não é de complementaridade ou suporte,
mas de coexistência e principalmente de diálogo.
Ao conceituar a aprendizagem com tecnologia móvel, Saccol (2012) separa os conceitos
de m-learning e u-leearning. Para ela m-learning se constitui em um processo de
aprendizagem que ocorre através da utilização das novas tecnologias da informação
móveis e sem fio, já o u-learning o mesmo conceito de m-learning porém envolve
também os mecanismos de sensores e localização, da computação ubíqua.
Um dos pontos mais frágeis identificados nas práticas de e-learning, m-learning e ulearning é a questão didático-pedagógica.

Para superar tal fragilidade os autores

apontam três eixos importantes que perpassam estas práticas: a informação,
aprendizagem e conhecimento.
A informação enquanto conteúdo passível de ser transmitido, utilizado, manipulado e
transformado, no contexto do mobile learning se torna acessível em diferentes espaçostempos devido à portabilidade proporcionada pelos dispositivos móveis.
A possibilidade de criar uma imagem e transformar em informação, por exemplo, é
uma das possibilidades do m-learning que propicia o desenvolvimento de autonomia.
Com a computação ubíqua é possível que sistemas inteligentes transmitam informações
ao seu dispositivo móvel baseadas em contexto. Ao visitar uma cidade histórica, por
exemplo, é possível receber informações dos marcos, prédios e monumentos históricos
através de sistemas ubíquos.
Os autores do livro se baseiam em duas teorias da aprendizagem produzidas pelos
biólogos Piaget e Maturana para os quais a ação do sujeito sobre o objeto (assimilação
ativa) e a variação de um organismo conforme a variação do meio (transformação),
respectivamente, são condições sinequanon para que ocorra aprendizagem. Segundo
Saccol (2011) a autonomia e a autopioese estão presentes na aprendizagem móvel e
ubíqua na medida em que o sujeito é provocado pelas informações que acessa, sendo
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que a informação é apenas um

fator externo perturbador que o sujeito assimila,

acomoda e adapta, construindo novas estruturas ou ampliando as existentes.
Com base na perspectiva piagetiana, a autora compreende que o conhecimento é
construído pelo sujeito que age sobre o objeto percebido interagindo com ele nas
relações sociais. Ou seja, o sujeito aprende ao dar significado às novas informações
estabelecendo relação com o que conhecia anteriormente. No caso dos dispositivos
móveis, essa construção do conhecimento se dá a partir da interação com estas
tecnologias na medida em que acessam e criam conteúdos a partir delas.
Diante da cultura da participação (JENKINS, 2009, SHIRKY, 2011), em que os sujeitos
são incentivados a construir conversações, suas próprias narrativas e conteúdos, a lógica
da convergência nos convida a um hibridismo no qual os dispositivos móveis têm um
papel importante no acesso e circulação destes conteúdos, principalmente aqueles de
autoria de pessoas comuns, não vinculadas às grandes produtoras de mídia.
A apropriação destas formas de produção nas quais o sujeito se tornam autores, se
autorizam na escrita, na arte pode ser uma alternativa ao fracasso educacional
contemporâneo denunciado por Sibilia (2012).
Vigotski (2001) defende que na construção de todo o sistema educacional e de ensino os
interesses da criança devem ser levados em conta com exatidão. Já que “a forma
principal de manifestação do instinto na fase infantil é o interesse, ou seja, a orientação
especial do dispositivo psíquico da criança voltada para esse ou aquele objeto.” (idem,
2001, p. 111) O interesse tem sentido universal na vida da criança, por isso devem ser
considerados nos processos educacionais.
Segundo Vigotski (2001) a lei da psicologia estabelece que antes de atrairmos uma
criança para uma atividade precisamos interessá-la por essa atividade, ter a preocupação
de descobrir se ela está preparada para tal coisa, se todas as suas potencialidades estão
sendo mobilizadas para desenvolvê-la e se a própria criança vai agir, restando ao
professor apenas orientar-lhe a atividade.
A aprendizagem vivenciada em contextos em que as tecnologias móveis são objetos
mediadores é justificada por alguns autores como (SOUZA, 2012) pelo fato de que estas
despertam interesse na criança. Destacamos, porém, que ao trabalhar com estes objetos
mediadores de aprendizagem o olhar do educador sobre o interesse da criança deve
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seguir uma perspectiva vigotskiniana, em que o interesse não é o fim em si mesmo, mas
uma ponte para um novo interesse.
De acordo com o autor, a regra psicológica básica de elaboração de interesse é: para que
um objeto nos interesse, ele deve estar ligado a algo do nosso interesse, já conhecido, e
deve gerar novas formas de atividade. Ou seja, é necessário tornar os diferentes estudos
propostos em assuntos pessoais dos alunos. Partir do interesse infantil para um outro
interesse infantil. Trabalhar com o interesse natural das crianças pela cozinha no estudo
da química, porém provocando situações em que o interesse pela química ganhe um
espaço diante do interesse pela cozinha.
Assim, ao vivenciar práticas comunicacionais a partir dos dispositivos móveis é
interessante que através do interesse pela interação com o dispositivo seja criado um
espaço para o interesse pela arte, pela fotografia, pela leitura, pela geografia, pela
aprendizagem de idiomas, pela escrita de narrativas, por questões sociais, culturais, etc.
É importante destacar que a imersão neste universo pressupõe letramentos.
3.5.2. Letramento e tecnologias móveis
As práticas comunicacionais realizadas através das tecnologias móveis podem ser
importantes mobilizadores dos processos de letramento de crianças. Alfabetizar em
práticas sociais de leitura – interação com redes sociais (Drawsomething, Foursquare,
Twitter, Instagram) pode ser um caminho para o letramento no contexto escolar. Para
além de aprender a ler e escrever é importante iniciar o uso destas habilidades em
práticas sociais de leitura e escrita.
A UNESCO (2013b), atenta às questões deste tipo de alfabetização, defende que as
mídias “são também os meios pelos quais as sociedades aprendem sobre elas mesmas,
mantêm discursos públicos e constroem um sentido de comunidade”, por isso ela afirma
que Alfabetização Midiática e Informacional (AMI) proporciona aos cidadãos as
competências necessárias para buscar e usufruir plenamente dos benefícios de um
direito humano fundamental defendido pela da Declaração Universal dos Direitos
Humanos31 no seu 19º artigo: “Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e
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Documento disponível em http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm.
Acesso em 14 de maio de 2013.
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expressão; esse direito inclui a liberdade de opinar livremente e de procurar, receber e
transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras.”
O letramento tem no núcleo de seu conceito as práticas sociais de leitura e escrita,
compreendendo, assim, ações que vão além da habilidade de ler e escrever, mas que se
relacionam com o domínio do uso social da leitura e da escrita. Ou seja, o conceito de
letramento se refere ao domínio de habilidades e atitudes necessárias à participação
competente e ativa em eventos sociais em que a leitura e a escrita assumem uma função
essencial. Numa sociedade letrada, esse domínio possibilita o diálogo com o mundo e
com os outros, conferindo ao indivíduo letrado uma inserção social mais abrangente
(SOARES, 2002).
[A alfabetização e o letramento] Não são processos independentes, mas
interdependentes, e indissociáveis: a alfabetização desenvolve-se no
contexto de e por meio de práticas sociais de leitura e de escrita, isto é,
através de atividades de letramento, e este, por sua vez, só se pode
desenvolver no contexto da e por meio da aprendizagem das relações
fonema-grafema, isto é, em dependência da alfabetização (SOARES,
2004, p. 14).

Soares define letramento como “o estado ou condição de indivíduos ou de grupos
sociais de sociedades letradas que exercem efetivamente as práticas sociais de leitura e
de escrita, participam competentemente de eventos de letramento” [sic] (2002, p. 145);
esse será o conceito que norteará a compreensão do letramento nessa investigação.
Quando estas práticas de leitura e escrita acontecem no ciberespaço a variedade dos
signos se amplia, já que as tecnologias digitais com sua linguagem icônica, imagética e
sonora demandam o domínio de diferentes práticas de leitura e escrita. (TAVARES,
2009). A cultura digital tem apresentado novos desafios como ler, entender, avaliar e
interpretar textos visuais, que incluem imagens, desenhos, sons e cores que representam
idéias e conceitos. Além disso, o navegador precisa dominar as habilidades de acessar,
avaliar e produzir textos usando recursos de multimídia. Diante disso,
Entende-se [...] a necessidade de se discutir sobre como o sujeito
interage, constrói e ressignifica, de forma sistemática e significativa, no
ciberespaço; bem como de que forma ele se relaciona com o texto
móvel, maleável, aberto, que lança profundos desafios ao leitor e que se
apresenta de várias formas: sonora, pictória, icônica, textual, numérica
(SILVA , 2009, p. 153).

71

De acordo com Buzato (2011), os novos letramentos são produtos e produtores de
hibridizações, no sentido bakhtiniano de justaposições de vozes num mesmo ato
enunciativo. Estas hibridizações têm um potencial renovador, as quais podemos citar as
que se dão entre “(i) espaços-tempos, (ii) mídias (a imprensa, o vídeo, a fotografia, o
rádio, o cinema, etc.), (iii) sistemas de representação (a escrita alfanumérica, as diversas
linguagens imagéticas, os diversos tipos de cartografia e infografia, a música, a
matemática, etc.), (iv) gêneros vinculados a diferentes esferas de atividade social e
diferentes tradições culturais e lugares geográficos que podem ser atravessados por um
mesmo percurso interpretativo e (v) atitudes ou disposições frente ao conteúdo
codificado – procurar informação, criticar, se divertir, pedir ajuda, etc.” (idem, p. 289)
O autor defende que não convém que nos iludamos ao imaginar que a instabilidade que
esses novos letramentos fazem circular é pura e necessariamente emancipadora; porém
não nos convém ignorá-la. Os novos letramentos/letramentos digitais são, ao mesmo
tempo, produtores e resultados de apropriações tecnológicas, que põem em evidência
processos e conflitos socioculturais que sempre existiram e que não deixarão de existir,
mas também abrem a possibilidade de transformações com as quais os que educam,
numa perspectiva crítica e não-conformista, precisam se engajar, se estiverem dispostos
a responsabilizar-se pela própria (e de seus alunos) inclusão/exclusão.
Quando tratamos do letramento digital no contexto das tecnologias móveis outras
habilidades são demandadas do sujeito-leitor-autor, já que a interação com estes
artefatos não envolvem os mesmos dispositivos de entrada como o lápis ou caneta, ou
como o teclado e o mouse. As telas touchscreen exigem habilidades similares como o
teclado virtual e apresentam novas habilidades ao interagir com ícones como
movimento de pinça, point and click (se torna mais simplificado), etc. Por isso, em
muitos casos, crianças que têm acesso a estes dispositivos antes de ser alfabetizadas,
iniciam o processo de letramento nas interfaces móveis antes de serem letradas no
sistema alfabético.
Estas habilidades são necessárias para a imersão neste universo (especialmente com os
tablets) e são o ponto de partida para as práticas comunicacionais através destes
artefatos. Os processos criativos e autorais passam, portanto, conforme documento da
UNESCO (2013b) pela alfabetização (domínio de habilidades). Sem elas não é possível
se expressar, receber e enviar informações, acessar diferentes conhecimentos, através
destas tecnologias.
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Ser letrado neste contexto envolve também o letramento alfabético, já que estes
ambientes são também formados por elementos textuais. As características intuitivas de
aparelhos como os tablets possibilitam que pessoas não letradas alfabeticamente possam
interagir com os mesmos, porém não permite uma total imersão nas diferentes práticas
lançadas e disponibilizadas através dessas tecnologias. Ou seja, o letramento alfabético
amplia estes outros letramentos.
Existem outros tipos de letramento desejados pelas crianças, adolescentes e adultos que
envolve a linguagem de programação. Diferentes casos no mundo inteiro têm revelado
esse desejo que é crescente naqueles que interagem com as tecnologias digitais: ser
produtores dos seus próprios conteúdos.
É o caso de Zora Ball, que desenvolveu uma versão completa de um jogo para
dispositivos móveis e o apresentou durante o “Expo Bootstrap”, na Universidade da
Pensilvânia. Ela era aluna de primeira série aprendeu a linguagem de programação
Bootstrap frequentando aulas de um curso extracurricular do Harambee Institute of
Science and Technology Charter School, organização voltada a ensinar ciência e
tecnologia a crianças e adolescentes americanos. No jogo da menina, uma bailarina está
em busca de uma joia em um salão de beleza e precisa derrotar um vampiro.32
No Brasil o garoto Natan Gorin, havia 12 anos quando, mesmo sem ter estudado
programação, criou um aplicativo chamado iBoletim, que chegou a estar na lista da
Apple Store BR como o mais vendido no dia 13 de abril de 2013 e somava nesta época
24.501 downloads. O menino resolveu criar um aplicativo de celular que calculasse
todos os pontos necessários para atingir a média mínima de aprovação no ano letivo.33
Esses e outros exemplos socializados na internet e nos cotidianos revelam como
algumas crianças têm buscado se apropriar desta linguagem, através de tutoriais
disponíveis na internet, ou cursos voltados para o ensino de programação para o público
infanto-junvenil.

32

Reportagem disponível em http://razoesparaacreditar.com/menina-de-7-anos-cria-aplicativo-de-game/.
Acesso em 31 de janeiro de 2014.
33

Reportagem disponível em http://oglobo.globo.com/educacao/menino-de-12-anos-cria-aplicativo-deeducacao-vira-sucesso-na-internet-8280585 Acesso em 31 de janeiro de 2014.
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Sites como Fábrica de aplicativos34 prometem a construção de aplicativos simples sem
usar a linguagem de programação, similar ao que fizeram os provedores de blog que
possibilitaram

a

usuários

comuns

construírem

suas

próprias

páginas

sem

necessariamente dominar códigos de programação.

Imagem 15 - Fábrica de Aplicativos (Fonte própria)
Sites como o Android

35

disponibilizam aos desenvolvedores códigos, estruturas dos

projetos de aplicativos: “pode copiar e colar o código que você precisa”,
disponibilizando para toda comunidade desenvolvedora as os códigos criados em
software livre.

Imagem 16– Site Android

34
35

http://portal.fabricadeaplicativos.com.br/
http://developer.android.com/
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Este contexto é visualizado ainda como pouco democrático e acessível. Porém alguns
movimentos vêm tentando ampliar as formas de autoria nas redes através do ensino de
linguagem de programação nas escolas. O site da ONG Code.org defende essa
possibilidade e tem organizado um abaixo assinado defendendo que crianças possam
aprender esta linguagem.

Imagem 17 - Site Code.org (Fonte própria)
Para auxiliar os professores, o site oferece de forma gratuita material didático e mantém
um fórum onde os docentes tiram dúvidas e compartilham experiências. Escolas como o
Colégio Vértice, em São Paulo adotaram essa prática e substituíram as aulas de
informática por aulas de programação para alunos do 8º e 9º ano, para estimular o
raciocínio lógico dos alunos. Eles utilizam iPads e computadores nas aulas e adotaram o
Move The Turtle para ensinar como funcionam os códigos.36
Além desta experiência, o Colégio Visconde de Porto Seguro dispõe de aulas optativas
ministradas a partir de aplicativos para iPad, para crianças na Educação Infantil.
Programas como Scratch, desenvolvido pelo Massachusetts Institute of Technology
(MIT), e o Kodu, pela Microsoft, são utilizados de forma lúdica na construção de
cartões interativos e jogos.Além deles, o aplicativo TinyTap37 para iPad, é usado para
criação de games simples, como jogo da memória; estes games podem ser

36

http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/aprender-a-ler-calcular-e-programar-o-novo-desafio-nasescolas
37
http://www.tinytap.it/games/
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compartilhados ainda em uma comunidade de usuários, que atrai o interesse não só das
crianças.

Imagem 18 – Site da Comunidade TinTap (fonte própria)
Estas e outras experiências revelam o quanto tem se ampliado as possibilidades de
autoria na cibercultura para crianças e jovens, e como esse caminho ainda é
predominante em escolas privadas, porém existem iniciativas na Rede Pública como o
do Colégio Estadual José Leite Lopes/NAVE38 (Núcleo Avançado em Educação) que
disponibiliza cursos de Programação de Jogos Digitais, Multimídia e Roteiro para
Mídias Digitais para estudantes do ensino médio da Rede Pública. Com currículo de
ensino médio integrado ao profissional, as escolas NAVE localizadas no Rio de Janeiro
e Recife formam roteiristas, programadores e designers para atuar com TV digital,
internet, celular e jogos eletrônicos.
No estado da Bahia o Centro Juvenil de Ciência e Cultura 39 disponibiliza cursos como
de Games que inicia o estudante do ensino médio no processo de desenvolvimento de
games, ensinando noções básicas de programação, design de games e roteiro. O curso
foi elaborado pelo Grupo de Pesquisa Comunidades Virtuais e oferecido pela Secretaria
de Educação do Estado da Bahia.Esse panorama revela que existe uma demanda para a
aprendizagem desta linguagem, antes tão restrita aos profissionais da área.

38
39

http://www.oifuturo.org.br/educacao/nave/
http://institucional.educacao.ba.gov.br/node/5188
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3.5.3. Processos autorais e mobilidade: fala menino!
As redes sociais estão permeadas de fragmentos narrativos que compõem esse universo
de falas dos sujeitos que interagem nesses espaços. Essas falas, porém são
desconsideradas enquanto processos relevantes para a construção da autoria. Somente
textos bem elaborados num padrão de prosa, ou jornalístico, teórico, entre outros, são
legitimados enquanto produções.
No entanto, percebe-se um movimento de desautorização dos sujeitos quando são
chamados a exercerem a autoria com autonomia. Na busca por produzir algo muitas
vezes decidem pelo plágio, pela repetição, reprodução automática (Silva, 2006). O
pertencimento ao universo criativo de sujeitos leitores-autores (em diferentes
linguagens) parte de diferentes práticas: se autorizar a fazer um comentário, discordar,
concordar, acrescentar.
Estas conversações estão presentes no ciberespaço, porém estas construções são
consideradas sem valor, não são legitimadas. “Queremos que os nossos alunos sejam
produtores e leitores de textos, mas não conseguimos perceber que eles estão se
formando no espaço midiático mobilizados pelo desejo e prazer de conectar-se e
sentirem-se sujeitos autorizados a criar novos e diferenciados processos formativos
vivos.” (ALVES, L. HETKOWSKI, T., 2012, p. 69) Estes processos podem se
estabelecer a partir de criações pouco elaboradas no que se refere à forma e conteúdo,
mas também podem resultar em processos criativos complexos.
A mobilização de competências necessárias a esse novo cenário sociotécnico deve
permitir que a aprendizagem aconteça ao longo da vida cotidiana, para além da
aquisição de um conteúdo estático e sem significado. Isso requer que sejamos capazes
de estabelecer conexões entre áreas, informações, conceitos; de manter conexões para
uma aprendizagem contínua; de criar e distribuir informação; de usar as tecnologias
digitais em rede, dispositivos móveis e demais artefatos culturais como formas de
criação de conhecimento e cultura. (SANTOS; WEBER, p. 300)
Retratos da cidade podem ser construídos por fragmentos fotográficos no Instagram ou
no Foursquare. Um comentário sobre uma localidade ou acontecimento revela um

77

sujeito autor, possuidor de opinião, pertencente a um lugar de fala. Estas práticas podem
estimular práticas outras, mais elaboradas, mas em si se configuram como processos de
autoria (movimento anunciador).
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IV
Itinerâncias Metodológicas
Durante muito tempo a ciência ocidental foi reducionista (conhecimento do todo através
de suas partes) e este conceito ignorava um fenômeno importante que pode ser chamado
de sistêmico, um conjunto organizado de partes diferentes com qualidades que não
existiriam se fossem estudadas separadamente. A ideia de complexidade desenvolvida
por Morin (2003) defende que o homem não pode ser estudado separadamente, apenas
pelos elementos que o constituem.
O campo de pesquisa será aqui entendido como espaço fundante de onde emergirão as
falas autorizadas dos sujeitos, que juntamente com o referencial teórico tecido, formarão
um texto em co-autoria com o pesquisador. Conforme afirma Macedo, “o outro nem
sempre apareceu nos discursos da antropologia como alteridade afirmada” (2010, p.25),
atenta a isto, esta pesquisa buscou compreender os atores sociais dentro de uma
temporalidade, contexto histórico e social, considerando o outro enquanto sujeito a ser
escutado nas suas subjetividades e racionalidades que estão situadas em um contexto.
As epistemologias qualitativas estão interessadas no universo dos sentidos, dos
significados, dos símbolos, dos mitos, das representações, do imaginário, que não
podem ser compreendidos por lógicas duras, laboratoriais. Os âmbitos qualitativos
apresentam uma complexidade que pode ser contemplada a partir de um olhar
hermenêutico, no qual as interpretações fundadas não são totalizantes ou generalizáveis
para qualquer contexto, história ou cultura. (MACEDO, 2010, p.38)
De acordo com Macedo (2010) os âmbitos qualitativos permaneceram presos a uma
filosofia abstrata pouco relevante para uma ciência interessada nas questões concretas
da vida.
Como consequência desta virada epistemológica, torna-se necessário para o
pesquisador tentar colocar-se na posição de ator, isto é, fazer um esforço para
perceber o mundo do outro a partir do ponto de vista deste; do contrário, jamais
terá acesso ao que estamos denominando de âmbitos de qualidade. (MACEDO,
2010, p. 38)

A realidade é sempre mais complexa que as teorias que criamos sobre ela. As “sutilezas
paradoxais da cotidianidade” não permitem que os fenômenos caibam em um conceito
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rígido. Temos diante de nós uma realidade que nos escapa, que tentamos cercar por
todos os lados e some. (idem, 2010) Diante disto, adentramos a esta pesquisa sem
hipóteses sobre a dinâmica a ser estudada, compreendendo que a cultura da mobilidade
é um acontecimento aberto e dinâmico, vivenciado de maneira singular pelos sujeitos
em seus contextos.

4.1. Abordagem da pesquisa
Para definição dos percursos metodológicos desta investigação considera-se o problema
como ponto principal de partida. Como vimos, esta pesquisa tem como questão central a
interferência do uso do tablet nos processos autorais de crianças da Escola Municipal
Lagoa do Abaeté. Para responder a esta pergunta, assumimos a abordagem
multirreferencial enquanto parâmetro norteador dos procedimentos metodológicos.
Segundo Ardoino (2012), a análise multirreferencial das situações, das práticas e dos
fatos educativos propõe-se a uma leitura plural de tais objetos, sob diferentes ângulos se
em função de sistemas de referências distintos. A abordagem multirreferencial
reconhece a complexidade e a heterogeneidade enquanto elementos inerentes às práticas
educativas. Assume a perspectiva de uma pluralidade de olhares e linguagens,
reconhecida como necessária para um olhar voltado aos processos educativos. Na visão
de Ardoino, a escola é concebida como “um lugar de vida”.
Por isso diante dela nos atentaremos a “olhares múltiplos”, rompendo com a hegemonia
dos grandes saberes e das grandes narrativas oficiais, observando a escola nos seus
cotidianos, experimentando sua dinâmica deixando que as práticas presenciadas entre os
alunos e professores (nas falas, nos gestos, olhares) sejam referências para a construção
deste trabalho. Buscou-se ao máximo o distanciamento do lugar de um pesquisador que
com olhar iluminista pretende eliminar tudo, esclarecer tudo sobre a realidade que se
pretendeu analisar.
Nesse sentido, assumir a abordagem multirreferencial é ir além do conhecimento
fragmentado e rígido que busca certezas absolutas. Buscam-se “posições teóricas e
metodológicas que permitam a possibilidade de lidar com a impureza, a incompletude e
a opacidade tão necessárias às ciências que estudam o homem, sua natureza e sua
condição de humano.” (BARBOSA&BARBOSA, 2008, p. 243)
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As práticas educativas não são facilmente passíveis de serem separadas e divididas por
reduções simplistas de um modo de pensar e por abordagens que fragmentam a aparente
simplicidade da práxis educativa. Para compreendê-la é necessário reconhcer a
confusão, a incerteza e a desordem, próprias destas práticas.

4.2. Método de pesquisa
A opção pelo método de pesquisa envolve diretamente aquilo que se quer pesquisar, o
objetivo da pesquisa, que orienta o percurso metodológico. O interesse em observar um
grupo de alunos específico da Escola Municipal Lagoa do Abaeté (EMLA) me conduziu
ao método de estudo de caso, que “tem por preocupação principal compreender uma
instância singular, especial” (MACEDO, 2010, p. 90)
Foi realizada, portanto, uma análise da produção de um documentário com tablets por
um grupo de alunos específico da EMLA, de forma que realizamos uma observação
mais detalhada sobre como este grupo de alunos se apropriava desta tecnologia. Não foi
desconsiderado, entretanto, os aspectos do contexto, como a interação deste grupo de
estudantes com os demais colegas de classe, com a professora, funcionários,
transeuntes, etc.
O grupo foi observado como um todo: três turmas - 4º ano B, 5º ano A e B40. Foram
aplicados os questionários de perfil com 26 alunos do 4º ano B, 26 do 5º ano A e 30 do
5º ano B a fim de identificar qual o perfil dos alunos destas turmas no que se refere à
interação com os DM. As entrevistas foram realizadas com apenas 12 alunos destes
estudantes e com as 2 professoras responsáveis pela produção dos documentários, com
o objetivo de aprofundar questões relacionadas a este processo criativo.
Não tivemos o interesse de que este caso fosse empiricamente representativo de uma
população determinada, no caso, da EMLA, ou representativo em relação às 13 escolas
que receberam os tablets pela Prefeitura de Salvador. Tratamos aquela experiência como
única sem a pretensão de generalizá-la para outros contextos; seguimos os pressupostos

40

O documentário foi realizado pelas turmas do 4º ano A e B e 5º ano A e B. A pesquisadora
acompanhou as 4 turmas no processo de construção do documentário, porém não foi possível por
questões de cronograma escolar aplicar o questionário de perfil com os alunos do 4º ano A. Por isso
decidiu-se não considerá-los quantitativamente enquanto sujeitos, porém eles fizeram parte de todo o
processo.
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da etnopesquisa crítica, na qual o objeto é tratado como único, idiográfico, se consolida
numa totalidade complexa que compõe outros âmbitos ou realidades.
O interesse pela contribuição que as tecnologias móveis poderiam proporcionar para os
processos de autoria da turma conduziu a pesquisa para um tipo de estudo de caso
específico, a microetnografia. Segundo Bogdan e Biklen (1999),
A microetnografia é um termo utilizado com vários significados, mas,
normalmente, refere-se a estudos de caso realizados seja em unidade muito
pequenas de uma organização (uma parte de uma turma), seja numa atividade
organizacional muito específica (crianças aprendendo a desenhar) (idem, p. 94)

A base etnográfica desta pesquisa será orientada pela etnopesquisa crítica. A partir dela
compreendemos que para conhecer o outro é necessário o exercício sensivelmente
difícil de sairmos de nós mesmo, revirando e suspendendo ideias e conceitos,
estabelecendo uma experiência relacional de intercriticidade. (MACEDO, 2010, p.28)
Este estudo se estabeleceu, portanto, com a compreensão de que os estudos da vida
humana pertencem a uma ciência interpretativa dos sentidos e dos significados que os
seres humanos atribuem à sua existência. Busquei me aproximar dos sentidos e
significados que orientam as formas de ser e estar dos sujeitos em relação às suas
práticas comunicativas com os DM, realizando também uma escuta atenta às suas
versões sobre as experiências com os tablets na escola.
Neste sentido, o outro (minha diferença) foi considerado um ator social (MACEDO,
2010) e foi condição irremediável para a construção desta pesquisa. Nos estudos das
culturas temos uma compreensão que elas não são alheias ao contexto e às experiências;
antes, entende-se que estas regulam e fazem a mediação das ações e significados
produzidos pelos atores. Por isso, viver a experiência com os tablets junto com estes
alunos e professoras foi o meu imperativo etnográfico durante o período em que estive
na escola.
Estudos de caso na perspectiva da etnopesquisa crítica visam a descoberta, característica
que se fundamenta no pressuposto de que o conhecimento não é algo acabado. Nesse
sentido, busquei analisar esta experiência delineando aspectos que revelavam elementos
significativos presentes nos processos criativos daqueles sujeitos. Porém compreendo
que o conhecimento criado sobre esta experiência é precário e provisório, se refaz e faz
constantemente.
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4.3. Técnica de pesquisa
A observação participante e a entrevista foram as principais técnicas de pesquisa
utilizadas nesta investigação. A observação não foi realizada enquanto um ato mecânico
de registro, mas esteve sempre inserida em um processo de interação com os alunos e
produção de sentido sobre os acontecimentos relacionados ao uso dos DM. A
pesquisadora fez parte do cotidiano da escola participando de diferentes atividades, de
forma que buscou interagir com os alunos nos corredores, intervalos e principalmente
durante a construção do documentário. A observação foi realizada neste contexto de
imersão nos cotidianos da escola.
A existência de uma aproximação prévia entre a pesquisadora e as professoras da turma
conduziu a esta escolha, já que existia um vínculo de reflexão iniciado no Curso de
Extensão sobre práticas pedagógicas que envolviam o uso dos tablets, no qual a
pesquisadora assumiu o papel de mediadora de discussões sobre a temática com um
grupo de professores formadores de tecnologias do NTE 17.
Na observação participante “a entrevista é utilizada para recolher dados descritivos na
linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente
uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo.”
(BOGDAN & BIKLEN, 1994, p. 134).
Cultivando o pressuposto de que a realidade pode ser vista por diferentes pontos de
vista, optei por entrevistar também as professoras41, já que foi percebido durante a
investigação que o processo de autoria do documentário se deu de forma colaborativa,
co-autoral entre professoras e alunos. Portanto as professoras passaram a fazer parte do
universo de sujeitos entrevistados.
Buscamos durante as entrevistas perceber quais os sentidos atribuídos pelos professores
e alunos à produção do documentário com os tablets. “Na entrevista, poderoso recurso
para captar as representações, os sentidos produzidos pelos sujeitos assumem para o
etnopesquisador o caráter da própria realidade, só que do ponto de vista de quem a
descreve” (MACEDO, 2010, p. 103).

41

Inicialmente o foco da pesquisa estava centrado nos alunos.
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Optamos, portanto, pela entrevista semiestruturada42 considerando, já que, segundo
Macedo (2010), o tipo de entrevista mais apropriado para a etnopesquisa se aproxima
mais dos sistemas flexíveis, enveredando inclusive pela captação de diálogos nos
processo de interação. Diante disso, foram entrevistados 12 alunos das três turmas e as
duas professoras que orientaram a produção do documentário. Além das entrevistas,
foram exploradas conversas espontâneas durante o almoço com as professoras na
Associação do Bairro, no pátio com as alunas que compartilhavam músicas pelo
telefone, tiravam fotos nos intervalos, etc.
As entrevistas semi-estruturadas realizadas com alunos e professores nas suas próprias
linguagens visavam a compreensão das perspectivas eles que tinham sobre as suas
experiências com as tecnologias móveis e especialmente sobre a produção do vídeo
documentário com os tablets.
4.4. Sujeitos da pesquisa
Numa pesquisa do tipo qualitativa, espera-se que os sujeitos da investigação forneçam
elementos que nos permitam entender como eles interpretam as suas experiências e o
modo como eles estruturam o mundo social em que vivem. “São sujeitos, existências
que, para todos os fins práticos, produzem etnométodos, maneiras de compreender a
vida e solucionar suas problemáticas.” (MACEDO et. al., 2009, p. 95) Nesta pesquisa,
definimos como sujeitos da pesquisa os alunos das turmas do 4º ano B, 5º ano A e B,
porém realizamos entrevista com 12 desses alunos. O critério de escolha se baseou em
um perfil delineado de acordo com o interesse da pesquisa, alunos que demonstravam
durante a produção autonomia, iniciativa, colaboração.
Sabe-se que a escolha de um determinado foco seja ele um local na escola, um grupo
em particular, ou qualquer outro aspecto, é sempre um ato artificial, uma vez que
implica a fragmentação do todo onde ele está integrado. “O investigador qualitativo
tenta ter em consideração a relação desta com o todo, mas pela necessidade de controlar
a investigação, delimita a matéria de estudo. (BOGDAN&BIKLEN, 1994, p. 91)”
Tendo em vista estas questões, buscamos levar em consideração a interação deste grupo
específico de alunos com os demais, observando a dinâmica de utilização dos tablets no
42

Roteiro de entrevista encontra-se no apêndice deste trabalho, foi submetido ao Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade do Estado da Bahia (CEP-UNEB).
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grupo como um todo, porém destacando através das entrevistas as falas deste grupo
específico.
Os sujeitos desta pesquisa foram considerados nas suas falas, nos seus silêncios e
indagações sobre como se apropriam dos tablets enquanto artefatos da cultura escolar.
Enquanto pesquisadora, procurei me distanciar de uma concepção supra-orgânica de
cultura, na qual a realidade cultural se projeta acima dos atores sociais e guia as suas
ações. (MACEDO, 2010, p.25) Nesse sentido, as práticas observadas durante a pesquisa
de campo formaram um discurso que pôde dialogar ou não com as construções teóricas
sobre a cultura da mobilidade. Adentramos ao espaço empírico assumindo um olhar
atento às práticas e deixando a teoria parcialmente suspensa.

4.5. Espaços empíricos
O contexto e o lugar da pesquisa são elementos importantes para a definição do trajeto
da investigação, já que “é preciso levar em conta como o objeto se situa, para assim
compreender melhor a manifestação relacional das ações, percepções, dos
comportamentos e das interações” (MACEDO, 2010, p. 33). O cotidiano,
cotidianidade, contexto e lugar foram conceitos mediadores férteis para o percurso
metodológico desta pesquisa.
Para além das reflexões, discussão teórica e levantamento de dados produzidos nesta
pesquisa sobre a cultura da mobilidade foi necessário adentrar aos espaços de vivência
que nos interessavam neste trabalho, a própria escola, “locus indispensável para a
compreensão da concretude das políticas e das ações educacionais” (MACEDO, 2010,
p. 37). Buscou-se, portanto, imergir nos cotidianos da escola, vivenciada nos seus
diferentes espaços-tempos.
O espaço empírico de uma pesquisa cujo objeto de estudo é a comunicação móvel
coloca em questão a existência de um lócus de investigação rígido e bem definido – a
escola - já que assumimos neste trabalho que as tecnologias móveis intensificam a
quebra das fronteiras físicas, e reconfiguram os espaços de lugar (CASTELLS, 2009).
Porém sabemos também que a cultura da mobilidade não destrói ou anula os espaços de
lugar, ela cria novas espacializações. (LEMOS, 2010). Nos enveredamos, portanto,
entre os espaços das escola e no seu entorno, onde aconteceram as interações com os
tablets.
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A etnopesquisa compreende que a atividade prática altera constantemente os lugares e
seus significados, que acrescentam valores novos, mas presos aos trajetos já construídos
e percorridos (itinerância). (MACEDO, 2010, p. 37) Nesse sentido, compreende-se que
o locus desta investigação é aberto. Falaremos de uma territorialidade movente,
cambiante. Trataremos de práticas comunicacionais nômades, que são móveis, mas que
têm também raízes em espaços de lugar, neste caso, em um lugar específico: a Escola
Municipal Lagoa do Abaeté e o seu entorno.
Este foi o cenário desta pesquisa. A escolha se deve ao fato de que esta unidade
promove ações educacionais no turno oposto ao ensino regular envolvendo o uso dos
tablets. Esta escola funciona em tempo integral e tem no seu quadro docente professores
formadores do Núcleo de Tecnologia Educacional 17 (NTE-17), que participaram do
curso de extensão Mobilidade e Educação, promovido pelo Grupo de Pesquisa
Comunidades Virtuais.
Segundo informações disponibilizadas no blog da escola, esta instituição foi fundada
em dezembro de 1986 e é batizada com este nome por estar próxima da lagoa de mesma
nominação. A escola é também conhecida pelos moradores como “Trio”, “apelido que
emergiu da própria comunidade, devido à estrutura do prédio que era muito alto e
as suas portas, que eram pintadas com cores fortes e enfeitadas. Além de tudo isso,
a escola não tinha seu nome na fachada na época da inauguração”43.
De acordo com as informações presentes no Blog existe uma história de participação
popular em torno do seu surgimento da escola que envolveu os moradores do entorno na
formação dos grupos de alunos.
A Escola Municipal Lagoa do Abaeté atende uma clientela de classe popular, na
sua maioria constituída de pescadores, lavadeiras, empregadas domésticas e
desempregados que para o sustento da sua família vendem amendoim, queijo, e
acarajé nas praias. A moradia é precária, a maioria da população mora em
invasão ou em pequenas residências, convivendo com lixo e esgoto. O comércio
é local e tem pequenos pontos de mercados e mercearias que vendem frutas e
legumes. (Blog da Escola Lagoa do Abaeté)

A ideia de construção desta unidade escolar surgiu do movimento da Associação de
mulheres do bairro, que organizaram o público da escola indo de casa em casa para
43

Estas informações foram colhidas no Blog da própria escola, disponível no endereço
http://esclagoadoabaete.blogspot.com.br, acessado em 04/04/13.
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identificar crianças que pudessem fazer parte da escola. Atualmente, a escola fornece o
Ensino Fundamental I (1° ao 5° ano de escolarização) e o SEJA ( educação de jovens e
adultos), e atende a um público de classe popular que habita no entorno da UE.

4.6. Objetivos e etapas da pesquisa
Com o intuito de focar e dar visibilidade à prática dos próprios alunos com os tablets,
esta pesquisa teve como objetivo central investigar como o processo de apropriação
das tecnologias móveis por alunos da Escola Municipal Lagoa do Abaeté interfere nas
práticas autorais destes sujeitos. Para isto, foram definidos objetivos específicos que
estruturam a pesquisa em quatro etapas, cuja realização não segue um padrão linear e
cronológico de desenvolvimento.
-Caracterizar o uso dos dispositivos móveis no cotidiano dos alunos. Para isso realizouse um questionário de perfil entre os alunos das três turmas a fim de mapear a presença
das tecnologias digitais móveis no cotidiano destes sujeitos e quais práticas eles
realizam ao interagir com estas.
-Perceber como se dava a mediação do uso dos tablets pelos professores na escola. Foi
realizada observação participante na qual registramos através de filmagem e diário de
campo como se deu a mediação pedagógica e como ela interferiu nos processos de
autoria desses sujeitos, e percebendo como os sujeitos se implicam em todas as etapas
da produção.
-Identificar práticas de letramento realizadas com os tablets e perceber como elas
interferem nos processos autorais desses sujeitos. Foram observadas quais as práticas
de letramento eram realizadas nas turmas, quais os usos sociais que eles faziam com os
tablets na escola, quais habilidades esses alunos desenvolviam neste processo e como
isto interferiu na criação do documentário.
-Analisar como a produção do documentário contribuiu com formas de autorização
desses sujeitos. Através da observação participante e das entrevistas com os sujeitos
construiu-se uma percepção de como eles compreendiam aquela prática e como ela
colaborou para que assumissem o lugar de autores.
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4.7. Análise interpretativa
A interpretação dos dados ocorreu durante todo o processo da investigação a partir de
um exame atento e detalhado das informações coletadas no campo de pesquisa. Após a
pesquisa de campo, a análise interpretativa dos “dados” se iniciou na medida em que se
fazia a leitura interpretativa das falas dos sujeitos. Observamos o aparecimento de
recorrência nas falas, índices representativos de fatos observados no campo, e
ambiguidades que foram reagrupadas em noções subsunçoras – categorias analíticas. As
noções subsunçoras abrigaram os subconjuntos das informações colhidas durante o
trabalho. (MACEDO, 2010) Foram elas: autoria, letramentos, compartilhamento,
mobilidade, multirreferencialidade.
Para isso, foram realizadas as seguintes operações cognitivas, próprias da análise e
interpretação dos dados em etnopesquisa (MACEDO, 2010): distinção do fenômeno em
elementos significativos, exame minucioso desses elementos, codificação dos elementos
examinados e reagrupamento dos elementos por noções subsunçoras, sistematização
textual do conjunto e uma produção de uma nova interpretação do fenômeno estudado.
O diário de campo, teve um papel importante no que se refere a compreensão de como o
meu imaginário, pesquisadora que adentrava àquela escola pela primeira vez, se
relacionava com o fazer da pesquisa. Criei notas de itinerâncias (MACEDO, 2010, p.
135), que registravam fatos cotidianos da investigação importantes para a análise dos
“dados”.
A observação dos horários rígidos e espaço bem delimitado de algumas turmas na hora
do intervalo para não gerar “confusão”, o desejo por entrar no laboratório de informática
para “bulir nos tablets”, as vozes de outras turmas que ecoavam no portão durante a
saída para o Abaeté: “Pró, deixa eu ir com você!!”, o barulho e o caos do espaçotempo
recreio, etc. Todos estes elementos foram considerados no corpus analítico desta
pesquisa.
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V
Tecnologias móveis e autoria: uma escola para além das paredes
Adentrar ao campo se constituiu em um dos maiores desafios desta pesquisa, já que a
cada dia na escola era alimentada a expectativa de conseguir compreender as práticas
autorais em gestos e falas que surgiam na maioria das vezes de modo inesperado e
surpreendente. Apesar de sua rigidez na concepção e vivência dos espaços-tempos, a
escola enquanto instituição se revelou uma caixa de surpresas, principalmente no que
diz respeito aos usos espontâneos dos dispositivos móveis por alunos e professores.
O barulho, o correr dos alunos, a violência expressa em corpos que se chocavam com
força em espécies de brincadeiras próprias, conviviam com as fotos tiradas com as
professoras no celular, um grupinho de amigas que compartilhavam músicas em seus
celulares. Nas mãos das professoras, pendurados nos pescoços, eles estavam sempre
presentes. Os eventos eram sempre fotografados e filmados por professores, gestores,
funcionários e estudantes nos seus próprios celulares, máquinas fotográficas, ou com os
tablets da escola.
Cada detalhe destas práticas compôs o universo desta pesquisa. Alguns registrados e
caracterizados neste trabalho, outros guardados como anotações na memória do caderno
de pesquisa ou como fotografias na memória do celular. Este capítulo será composto
por estes retratos de experiências vivenciadas na Escola Municipal Lagoa do Abaeté,
mas especialmente será destacado o processo de produção de um documentário sobre o
meio ambiente com os tablets. Será criado para o leitor um grande quadro que revela os
avanços e desafios vivenciados nesta escola no que diz respeito às práticas autorais e o
uso das tecnologias móveis.
O presente estudo teve como foco a experiência de três turmas (4º ano B, 5º ano A e 5º
ano B) na produção de um documentário sobre a Lagoa do Abaeté. As falas dos sujeitos
serão a base para compreender de que maneira a apropriação do uso do tablet contribui
para os processos autorais de crianças do 4º e 5º ano da Escola Municipal Lagoa do
Abaeté.
5.1 Pesquisando cotidianos
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A escola está situada no Bairro de Itapuã, conhecido pela beleza natural da Lagoa do
Abaeté, pontos turísticos como o Farol de Itapuã e o Largo de Cira. O bairro já foi
cenário de histórias como Dona Flor e seus dois maridos, de autoria de Jorge Amado.
Além disso, sua beleza foi descrita por compositores como Dorival Caymmi que
denominava a Lagoa do Abaeté como “lagoa escura arrodeada de areia branca”. A
origem da Lagoa, região onde está localizada a Escola Municipal tem diversas versões,
inclusive lendárias44.

Imagem 6 e 7 – Escola Municipal Lagoa do Abaeté e Lagoa do Abaeté45

Baseada neste universo artístico, lendário e poético da localidade, no qual imergi
durante o período em que convivi com a comunidade escolar, e principalmente em
respeito ao princípio de não identificação dos sujeitos da pesquisa, utilizarei nomes
relacionados à história do Bairro, como personalidades importantes, nomes de
personagens de lendas ou livros que tiveram como cenário o bairro de Itapuã46.
São eles:

44

A mais popular é a lenda que conta que as águas da lagoa surgiram do choro da Iracema (alguns
chamam Iara), uma espécie de sereia de água doce que teria se apaixonado por um índio da tribo que
habitava a região, chamado Abaeté. A lenda relata que uma índia ia se casar e no dia das núpcias, o índio
não se apresentou. A índia ficou pronta para a festa esperando, mas o noivo não apareceu como num
encanto. A índia começou a chorar e foram tantas as suas lágrimas, que deram para formar a lagoa e com
seu véu de noiva, formaram-se as dunas do Abaeté. De acordo com a lenda, ele ainda vive, triste, vagando
pelas profundezas.
45
Fotos retiradas do site http://apuaremaemfoco.blogspot.com.br/ e www.joaocarlosbacelar.com.br ,
respectivamente.
46
Para me referir aos alunos que não estão entre os doze sujeitos entrevistados, mas que fizeram parte da
pesquisa, usarei os nomes fictícios Pescador e Baiana seguidos de numeração para diferenciá-los.
Exemplo: Pescador1, Pescador2, Baiana1, Baiana2.
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Dorival Caymmi
Vinícius de Moraes
Jorge Amado
Abaeté
Dona Flor
Cira
Lavadeira
Iracema
Iara
Sereia
Ganhadeira
Cantadeira

O critério utilizado para a escolha dos sujeitos a serem entrevistados envolveu a
identificação de um perfil que atendesse aos anseios da pesquisa. O perfil delineado
envolveu características como: autonomia e autorização. A seleção destes sujeitos se
deu no processo da investigação através da observação das atitudes, falas, silêncios,
posturas, etc.
5.1.2. Perfil dos estudantes das turmas
A escolha por 12 estudantes foi realizada, como dito anteriormente, durante o percurso
investigativo, que envolveu um universo mais amplo de sujeitos. Ao todo foram
acompanhados 82 alunos das turmas do 4º ano B (26 alunos), 5º A (26 alunos) e 5º ano
B (30 alunos). Apesar de destacar as falas de 15% destes estudantes, apresentarei o
perfil das turmas no que diz respeito à relação destas crianças com os dispositivos
móveis.
Gênero
Feminino
Masculino
Total

Número de alunos
47
35
82

Deste grupo 57% se declarou do gênero feminino e 43% do gênero masculino. Não é
interesse específico desta pesquisa discutir as relações de gênero que envolvem o uso
dos dispositivos móveis, porém à medida que aparecem como dados relevantes para a
caracterização deste grupo, estas relações serão aqui tratadas.

91

Gráfico 3 - Bairro onde mora

No que se refere à faixa etária, observamos que ela tem maior concentração entre as
idade de 10 e 13 anos e todas as turmas convivem com a distorção idade-série.
Observamos, não só pela faixa etária, como pelos interesses e as formas de ser/estar na
escola de cada um deles, que convivem na mesma turma alunos na fase da infância e
outros que já adentraram à adolescência.

Gráfico 4 - Faixa etária
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Gráfico 5- Faixa etária por turma

Quando adentramos às questões sobre o uso dos dispositivos móveis os alunos ficam
eufóricos, alguns querem se exibir, outros se mostram mais retraídos. Por conta disto,
estas questões podem ter dados manipulados pelos sujeitos, que muitas vezes desejam
afirmar possuir algo, saber fazer algo, já que os celulares e tablets são objetos do desejo
de muitas pessoas e para elas muitas vezes é importante se afirmar através disso.
Durante a aplicação do questionário foi destacado em todo momento a importância de
que eles declarassem somente aquilo que realmente possuíam para garantir a maior
exatidão nos dados. Porém sabemos que ainda assim é possível que hajam mínimas
distorções. Esta questão, que põe uma incerteza sobre as informações apresentadas, é
um dado importante, que revela como o ter artefatos como estes (tablets, celulares,
smartphones, etc) e outros bens de consumo é um elemento considerado pelos sujeitos
nos seus atos de afirmação.
A aplicação deste questionário possibilitou discussões em grupo sobre estas questões
que emergiam, e a partir disto estabelecemos um espaço de reflexão sobre a presença
dos dispositivos móveis no cotidiano deles, como questões éticas, questões sociais, etc.
Os estudantes se sentiam implicados ao responder os questionários e principalmente em
discutir as questões que apareciam durante o processo (uso das redes sociais, segurança
na internet, presença de conteúdos pornográficos na rede, etc.). Para eles aquele espaço
de fala era relevante: “Pró, eu quero mais dever daquele, quando é que a gente vai fazer
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mais daquele exercício? Pode me dar um monte daquele que eu faço!” -

me

questionava Cira.
Quando questionados se possuíam algum dispositivo móvel, 88% responderam que
possuíam e 12% que não tinham nenhum dispositivo móvel. Aqueles que possuíam,
declararam quais dispositivos móveis possuem. Como pode ser visto no gráfico,
celulares e máquinas fotográficas são os DM mais acessíveis a eles.

Mas o que é dispositivo
móvel???
Com a palavra os alunos:
“Dispositivo móvel é qualquer
aparelho que a gente pode
levar pra qualquer lugar!”
Pescador 1

Gráfico 6 - Quais DM possuem
Foi possível observar também que o acesso destas crianças a estas tecnologias se dava
através do contato com dispositivos de outras pessoas. Aqueles que não possuíam
celular afirmavam por exemplo que utilizavam o aparelho do pai para fazer ligações,
usavam o smartphone47 do tio para acessar o Facebook. Pelo fato de ser uma tecnologia
que está se tornando cada vez mais acessível.48 Apesar de apresentar crescimento de
venda em 201349, o tablet ainda é um aparelho pouco acessado pelos alunos em outros
ambientes para além da escola. O espaço de interação com os tablets possibilitado pela

47

A distinção utilizada entre celulares e smartphones neste trabalho segue a definição da International
Data Corporation (IDC). Chamaremos de smartphones aqueles celulares que não são só capazes de entrar
na internet mas que podem acessar lojas de aplicativos, rodam um sistema operacional que possa executar
funções mais complexas e tem capacidade de processamento mais potente. Incluiremos na definição de celulares
aqueles aparelhos que não têm a função de acesso às redes.
48

Estudo da IDC mostra recorde nas vendas de smartphones no terceiro trimestre de 2013. Notícia
acessada em 24 de janeiro de 2014. http://br.idclatin.com/releases/news.aspx?id=1547
49

Vendas de tablets no segundo trimestre superam 1,9 milhão de unidades, com crescimento de 151% em
relação
a
2012.
Notícia
acessada
em
24
de
janeiro
de
2014.
http://br.idclatin.com/releases/news.aspx?id=1510
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escola é visível através do gráfico e é destacado pelos próprios alunos na suas falas,
como veremos mais adiante.

Gráfico 7 - Uso dos dispositivos móveis de outras pessoas
Este dado se confirma quando os estudantes informam em quais locais eles utilizam os
seus dispositivos móveis ou de familiares. O tablet continua concentrado no espaço
escolar, enquanto o celular é o aparelho mais utilizado por eles em diferentes espaços. A
câmera fotográfica também ganha destaque entre as garotas que declaram utilizar a
máquina fotográfica nos mais variados locais.
Os demais dispositivos móveis tiveram menor expressividade principalmente nos usos
fora de casa. Indicamos possíveis justificativas: os videogames portáteis são pouco
usados pelos alunos; o notebook aparece sendo mais usado em casa por ser o DM com
menor grau de portabilidade entre os citados e por ser comumente utilizado pelas
famílias como um desktop; o smartphone também é pouco usado em diferentes espaços,
tendo maior concentração em casa, pois utilizam o aparelho de algum parente e por
questões de segurança, que são relatadas por eles. “Eu só ando na rua com ele se tiver
com minha mãe, porque eu tenho medo que roubem”- Cira.
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Gráfico 8 – Locais onde utiliza os DM

Gráfico 9 - Locais onde utiliza os DM - gênero
Segundo 87% (71 alunos) dos estudantes, pelo menos um dos dispositivos móveis que
ele acessa tem conexão com a internet; 12% (10 alunos) declararam que não possuem e
1% (1 aluno) não respondeu. Não foi possível adentrar à questão da qualidade do
acesso à Internet que eles possuem por conta da variedade de aparelhos e tipos de
conexão (banda larga, internet móvel) com as próprias variações dentro delas.

Gráfico 10 – Acesso à internet nos dispositivos móveis
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Ainda que nesta pesquisa não tenha sido possível mapear qual a qualidade do acesso à
internet que estes estudantes possuem nos seus dispositivos móveis ou dos seus pais, é
possível perceber que o acesso às redes sociais através dos DM é notável entre eles.
Porém a atividade que mais ocupa estes meninos e meninas é jogar, seguido de filmar e
fotografar, ações muito desejadas entre o público feminino deste grupo.
É interessante perceber que ‘expressar opinião sobre algum acontecimento’ é uma ação
pouco realizada entre essas crianças, ainda que no convívio com elas e durante a
produção do documentário elas tenham se mostrado possuídoras de opinião sobre
diferentes eventos do cotidiano sobre violência, cuidado com o meio ambiente, etc. É
possível pensar a partir desse dado como estimular entre eles outros usos da Rede que
extrapolem e convivam com as descrições mais simplificadas do cotidiano expressos
por fotos e seguidos das famosas hashtags (#partiupraia, #aboutlastnight, etc.) . O
gráfico abaixo retrata essas questões:

Gráfico 11- Ações realizadas com o tablet

Sobre o que mais gostam ou gostariam de fazer com os dispositivos móveis eles
confirmam os dados observados nos corredores e nos momentos de interação com o
tablet. Nos corredores, frequentemente grupos de garotas se reuniam para compartilhar
e ouvir músicas nos seus celulares, já no laboratório quando a interação era livre, o
imperativo era “bota um jogo, pró”.
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Imagem 8 - Garotas compartilham músicas no corredor
É importante destacar que o interesse pelos jogos eletrônicos presentes nos dispositivos
móveis envolvia os estudantes dos diferentes gêneros, não havendo expressiva
predominância entre meninos ou meninas. O gráfico revela que o número de garotas que
gostam ou gostariam de jogar com o tablet é maior, porque o número de crianças do
gênero feminino foi maior nesta pesquisa. Portanto, 83% das 47 meninas afirmaram que
o que mais gostam ou gostariam de fazer com o tablet é jogar, enquanto 94% dos 33
meninos afirmam o mesmo.

Gráfico 12 e 13 - O que mais gosta ou gostaria de fazer com o tablet (gênero)

Percebe-se uma ligeira predominância entre o público masculino. Porém, percebe-se
que por se tratarem de jogos para dispositivos móveis, que na sua maioria possuem
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jogabilidade pouco complexa, e por dispensarem o uso de teclados ou joysticks, jogos
como Fruit Ninja, Criminal Case, Candy Crush, eram citados entre as meninas.
Observa-se a pouca expressividade no que diz respeito ao desejo pela leitura com os
dispositivos móveis. Apenas 17% dos estudantes afirmaram desejar essa prática. Supõese a partir destes dados que estes alunos possivelmente não declararam por não ter
prazer pela leitura ou porque têm acesso a livros pelo tablet que são meras reproduções
dos livros impressos disponibilizados em formato pdf.
É importante destacar que a Professora 1 realiza um trabalho na escola de leitura de
livros com os tablets. No esforço de encontrar livros interessantes (existem poucos
livros digitais em português para crianças) e gratuitos, e diante principalmente do
impedimento de baixá-los nos tablets da escola pela falta de rede, ela grava no seu
computador pessoal alguns exemplares de livros infantis que encontra na internet no
formato .pdf e passa para os tablets via cabo USB.
Esse dado revela a necessidade de investimento na produção de livros digitais para o
público infantil em língua portuguesa, que possam atrair com a lógica interativa dos
ebooks, estas crianças fascinadas pelo digital50. Os buscadores das principais livrarias
nacionais revelam a escassez que ainda se tem no que se refere às obras infantis em
língua portuguesa.

Imagem 9 - Buscador de Site da Livraria Saraiva

50

Sensíveis a esta demanda, o GPCV está desenvolvendo o projeto Gamebook (financiado pela Fapesb)
que tem o objetivo de desenvolver um game-book para dispositivos móveis (tablets Android e iOS) que
atuará enquanto um ambiente de aprendizagem contribuindo para o desenvolvimento de funções
cognitivas como: memória, atenção e percepção através do ato de ler.

99

Após conhecer quais as ações realizadas com os dispositivos móveis, adentrou-se ao
campo dos processos de criação com os dispositivos móveis. Os estudantes, que
consomem música, jogos, acessam softwares de redes sociais através dos dispositivos
móveis, foram questionados sobre o potencial criativo destes artefatos. Como eles
visualizam a possibilidade de criar seus próprios conteúdos com estes dispositivos
móveis no seu cotidiano? O interesse por fotografar com os celulares e tablets das
garotas pode se transformar em tutoriais, perfis de notícia sobre o bairro, ou em
exposições fotográficas na escola?
Quando questionados sobre o que consideravam possível ser criado com o tablet, eles
puseram no campo da impossibilidade o noticiário, tutoriais, guias turísticos e as
histórias em quadrinho. Já no campo da possibilidade, eles pontuaram os clips musicais,
poesias, mensagens de texto, quadros/desenhos, exposição fotográfica, filmes e jogos.
No que diz respeito ao rádio, eles se dividiram entre a possibilidade e impossibilidade.
É possível inferir que ao sinalizarem os clips musicais, poesias, mensagens de texto,
quadros/desenhos, exposição fotográfica e filmes, estes estudantes reafirmam as
habilidades que eles já possuem em produzir fotos, criar vídeos, desenhar e escrever
com os dispositivos móveis. Estas são ações que eles declararam realizar
cotidianamente com os celulares e tablets.
Em relação aos games, pode-se inferir que estes sujeitos afirmaram que consideram ser
possível criar um jogo com o tablet primeiro pelo desejo que desperta estes artefato,
segundo por acreditarem que é possível mesmo não sabendo como, e terceiro porque
criam estratégias mentais com as quais eles tornam a criação de um jogo algo possível,
ainda de forma elementar. A Baiana1 explicou como criaria seu jogo eletrônico com o
tablet. Como não conhecia programas próprios para a criação de games, optou por
remixar um aplicativo já existente para atingir seu objetivo: “Pró, é possível, sim!!! Eu
pegaria, abriria naquele aplicativo de desenhar e desenharia o jogo da velha, aí cada um
vai marcando com o ‘x’ e a bolinha e depois apaga e faz de novo”. Dentro da concepção
dela de jogo eletrônico e com o suporte que considera acessível, Baiana1 delineou suas
estratégias de criação.

100

Gráfico 14 - O que considera possível criar com um tablet

O noticiário, os tutoriais, guias turísticos e as histórias em quadrinho foram
considerados pela maioria como impossíveis de criar com o tablet. Percebemos que
aqueles que já tinham imersão no universo dos tutoriais afirmaram ser possível; os
demais, que não compreendiam bem o que era um tutorial, declararam ser impossível.
“É só você gravar um vídeo no tablet dizendo como se faz alguma coisa e botar o vídeo
no Youtube” Cira, amante dos tutoriais.
É possível que a possibilidade de criar guias turísticos não tenha sido identificada pela
não/pouca imersão em aplicativos como Foursquare, Instagram - redes sociais com as
quais é possível criar perfis com fins de orientação turística; alguns deles também não
pensaram na possibilidade de se apropriar dos softwares de redes sociais para criar
perfis de notícia sobre o bairro, a cidade, a escola.
Estes conteúdos foram elencados pela pesquisadora, porém existem inúmeras
possibilidades criativas a serem vivenciadas pela escola ou pelos sujeitos nos seus
cotidianos com os celulares e tablets, que possibilitam a vivência de um “eu criador”
ainda que sejam obras avaliadas como pouco complexas, mas que os sujeitos possam se
colocar em sua subjetividade, expressar seus anseios enquanto ser humano, ser político,
social, afetivo, comunicativo, imerso em uma cultura.
Um processo criativo como estes citados acima foi vivenciado pelas turmas do 4º ano B,
5º ano A e 5º ano B, que criaram um documentário sobre o meio ambiente na Lagoa do
Abaeté. Esta experiência será apresentada pelos próprios sujeitos (estudantes e
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professoras) através de suas falas, pelas quais descrevem, narram, questionam o
processo de criação deste documentário.
5.2. Os narradores da experiência: perfil dos sujeitos/autores da pesquisa
Adentrar ao universo das práticas com os dispositivos móveis na escola pressupõe a
compreensão de como acontecem os usos destes artefatos dentro e fora deste espaço.
Por isso, questionamos os sujeitos da pesquisa sobre como se dava a experiência deles
com os DM nos seus cotidianos.
Possuir ou não um dispositivo móvel (celular, tablet, smartphone, etc.) foi a questão
inicial da entrevista, que de antemão mostrou que os estes artefatos fazia parte do
cotidiano de alguma maneira.
Celular
Celular, tablet, notebook
Smartphone, tablet, notebook
Notebook
Não tem
Tabela 2 – Quais dispositivos móveis possui

8
1
1
1
1

‘Ter um celular’ para alguns deles não significa ser o único possuidor, ou ser aquele que
comprou. Muitas vezes o tablet é a realização de um sonho: “Porque meu sonho era ter
um tablet... Aí minha prima recebeu um dinheiro a mais, aí ela me levou no shopping
Salvador: você quer sua roupa de aniversário ou vc quer seu tablet? Claro que eu quero
um tablet! Aí a outra prima chegou pra se encontrar com ela e falou: leva o tablet e a
roupa dela.”51 Iracema
Para outros, ‘ter’ pode significar até mesmo ‘ter acesso’ ou ‘usar de forma
compartilhada’. Em alguns casos é preciso afirmar que tem porque ‘não ter’ parece te
levar diretamente para o lugar da exclusão. Quando perguntada se possuía celular a
Ganhadeira afirmou: “Tenho! (Pesquisadora: É seu ou de sua mãe e seu pai?) De minha
mãe e meu pai”.
O uso compartilhado do celular dos pais é recorrente mesmo entre aqueles que declaram
ter um celular; muitas vezes por motivos como não ter crédito para fazer uma ligação,
porque o celular da mãe tem acesso à internet, etc. A dependência de terceiros para usar
51

As transcrições dos discursos apresentados neste trabalho respeitarão às falas dos sujeitos na sua
integridade sem revisões ou adaptações.
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os dispositivos móveis também existe entre essas crianças, principalmente para quem
ainda não possui. “O tablet eu utilizo o da escola e o celular eu utilizo o da minha prima.
Às vezes, né? Quando ela deixa eu pegar.” Vinícius de Moraes, que declarou não
possuir celular.
Por mais que possuam celular, a experiência com alguns dispositivos móveis como o
tablet ainda é limitada: “O tablet da escola eu uso só na aula de informática.”, afirmou a
Lavadeira. A professora confirma que não ter um tablet pessoal compromete a
experiência de mobilidade com estes artefatos. Ainda assim, a escola tem um papel
importante no acesso e uso do tablet para muitos alunos: “O tablet eu não tenho, mas
uso o da escola pra fazer leitura, escrever...” Dorival Caymmi
Para eles, a presença dos tablets na escola é por si só uma importante mudança na
dinâmica escolar. O acesso a este artefato é algo inovador na experiência escolar deles.
Os alunos afirmam que uma das principais mudanças na escola foi a possibilidade de
acesso ao tablet: “Ah, eu acho que foi tudo, porque nem todas as pessoas sabem mexer
no tablet. Aí a prefeitura botou, aí agora todo mundo pode saber. E as pessoas que não
têm gostam, né?”, destacou a Cantadeira.

Para você, o que mudou na escola com a presença dos tablets?
Acesso ao tablet
5
Comportamento dos alunos
3
Incentivador e facilitador das práticas de leitura e escrita
2
Criação registros e memória do cotidiano escolar
1
Comportamento e mudança nas práticas de leitura e
escrita
1
Tabela 3 – Mudanças percebidas na escola com a presença dos tablets
Para eles este acesso inclui principalmente o letramento nesta nova linguagem que envolve
outros modos de interação, como o touchscreen: “Mudou que a gente aprendeu a mexer no
tablet e no computador. De primeiro a gente mexia no computador. Agora a gente tá mexendo
nos dois. (E qual a diferença entre o tablet e o computador?) Porque o tablet é que nem o celular
que a gente toca na tela, esses negócios, e no computador, não, é só no teclado.”, afirmou
Abaeté.

Outro aspecto recorrente na fala destes estudantes é a mudança no comportamento dos
alunos, que segundo eles se tornam disciplinados momentaneamente para ter a
possibilidade de usar o tablet, além da mudança em outros tipos de comportamento,
como o zelo pelo patrimônio da escola, como afirma Vinícius de Moraes: “Mudou
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porque os meninos querem se comportar pra mexer no tablet... Essas coisas... Os
meninos antes destruíam as coisas na escola agora tão parando mais de destruir.”
Para Iara o comportamento dos alunos é reflexo do interesse e desejo em determinada
atividade. Como o tablet é um artefato que desperta o desejo deles, as atividades
realizadas com ele provocam engajamento. Ela relata essa relação de engajamento
dando o exemplo da prática de leitura.
[Mudou] o comportamento de muitas pessoas. Porque o tablet ajuda.
(Pesquisadora: Ajuda no comportamento? Por quê?) Porque o tablet tem muitas
coisas pra aprender [sorriso] tipo eu não sabia, até eu.. Eu tava ali triste. Todo
mundo tava no computador e o tablet não tinha jogo, aí a professora "Tem uma
história"!!! Aí a professora botou numa história, e um bocado de história legal e
eu fiquei lendo. Eu gostei!! [sorriso] (Iara)

Os estudantes destacam ainda que os relatos do cotidiano escolar e as ações pedagógicas
ganham um elemento importante que é a mobilidade. Neste caso, para além do acesso
percebe-se que a presença dos tablets altera as práticas escolares no sentido de ampliar o
espaço de ação de alunos e professores, possibilitar novas formas de produção dentro e
fora da escola – produção de um documentário.
“Ah, tudo!!! A gente foi no Abaeté, tirou um monte de foto. Já fez uma entrevista da
escola toda. Foi mostrando a escola toda com o tablet. Fizemos um vídeo lá naquele
lugar lá, no parquinho. Muda, muda bastante. Porque o tablet é um dispositivo que
você não precisa ficar só em um lugar como o computador, você pode levar pra
qualquer lugar. Agora o problema é se cair. [risos] Porque se quebra o concerto éee...
tem de comprar outro, é o valor de comprar outro. Mas é muito bom o tablet na escola.”
(Jorge Amado)

Nesse sentido, o tablet provoca a implicação no processo de aprendizagem não só
porque terão acesso àquele artefato, ou pelo processo de alfabetização52 pelo qual eles
passam ao interagir com o tablet. A fala de Jorge Amado revela, que para os alunos, a
presença dos tablets é interessante para a escola porque possibilita e estimula novas
práticas: fazer entrevistas, fotografar, observar, produzir em espaços dentro e fora da
escola.
Vivenciar a mobilidade no uso das tecnologias móveis para essas crianças tem um fator
importante que é a independência no ir e vir, os locais frequentados (museus, praças,
exposições, etc.), a segurança, etc. Porém já é possível perceber traços de um cotidiano

52

Alfabetização é aqui compreendida enquanto codificação e decodificação de símbolos, sinais. No caso
dos tablets, aprender a usar a tela touchscreen, reconhecer e usar os símbolos de voltar, home, etc.
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que é marcado pela presença do celular e pelo desejo de ser constantemente um nó vivo
na rede (SANTAELLA, 2009), como se observa na fala de Iracema:
“Na rua, em casa... No paaarque, na casa de minhas colegas... Em todos os
lugares que eu vou eu tenho que levar meu celular. (Pesquisadora: Você tem
que levar? Por que?) Internet!!! [risos] Porque eu não posso sair do Facebook.
(Ah, vc está sempre conectada no Facebook? E quem é que paga seus créditos?)
minha mãe. [risos]”

É importante destacar que Iracema é uma exceção no que diz respeito ao livre uso dos
dispositivos móveis por uma criança neste contexto, considerando diferentes fatores:
possuir um dispositivo móvel, violência, ser independente para vivenciar a mobilidade
urbana, possibilidade de usufruir da cidade e seus espaços públicos, muitas vezes em
condições precárias ou desvalorizados pelo poder público, principalmente em termos de
segurança pública. Quando questionada em quais locais utilizava seu dispositivo móvel,
Iara respondeu: “Em caaasa, na casa de minha avó...nesses lugares assim. Na rua eu não
gosto de usar, não. (Por que você não usa na rua?) Porque eu tenho medo que
roubarem... De roubarem.”

Gráfico 15 - Locais onde utiliza os dispositivos móveis
Uso do celular na escola possui diferentes facetas. Enquanto 42% destes alunos não
trazem o celular para a escola, 50% afirma trazer. Destes 50%, apenas uma garota (8%),
disse que utilizava o celular na sala de aula.
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Gráfico 16 – Uso do celular na escola
Levar o celular para a escola implica em diferentes questões por eles apresentadas:
a) Violência
“Não [trago], porque minha mãe não deixa. (Você sabe por que ela não deixa?)
Porque ela diz que quando eu saio pode ter risco de alguém pegar.”, afirmou
Jorge Amado
b) Dispositivo de controle dos pais
“Utilizo, mas eu não fico por aí andando, eu só atendo as ligações de minha
mãe, vejo que horas são... [...] Eu não trago o tablet pra escola porque eu tenho
medo que roubem assim eu vindo pra escola... alguém querer tomar.” Cira
c) Entretenimento
“Ah, [uso] pra me comunicar, pra tirar foto... Pra... Brincar...várias coisas.”
Iracema
d) Práticas criativas
“No recreio, as vezes na sala de aula e eu utilizo como ligações e pra ver fotos e
gravar vídeos. Uso, só as vezes, quando se a professora não está na sala de aula
aí ela deixa, porque não tem nada pra fazer, aí fico um pouco bulindo.”
Lavadeira
e) Discernimento de tempo e espaços adequados para o uso
“Eu escuto música, eu entro na internet, quando eu tenho crédito, e jogo... [...]
Uso fora da sala, no pátio, nos lugares nos ambientes que pode usar.” Sereia
f) Orientação e controle dos professores
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“Na escola eu já trouxe uma vez, só que a diretora brigou e eu não trouxe mais.”
Jorge Amado
A violência que interfere na possibilidade de ir e vir com estes aparelhos, fazer uso
deles explorando o seu caráter móvel; o celular enquanto dispositivo de controle e
monitoramento dos pais, que se mantêm informados sobre possíveis alterações nos
horários de aula53; o celular se torna um novo elemento de entretenimento nos horários e
espaços de lazer; práticas criativas como gravar vídeos, fazer fotografias, passam a fazer
parte do cotidiano escolar destas crianças, que constroem neste universo novos
protocolos sociais para o uso dos DM na escola: “Trago [o celular], tá aqui até no meu
bolso. (Pesquisadora: Posso ver?! Vc usa pra fazer o que?) Só pra jogar! Não uso
durante a aula, uso só no momento do intervalo”, afirmou Abaeté. Como visto, a
presença e ausência do celular no cotidiano da escola abrange um complexo de fatores
de cunho social, cultural, educativo, pedagógico que não permite que este fenômeno
seja normatizado e tratado de forma simplista através de simples proibições, por
exemplo.
Essa foi uma questão debatida no ano de 2013, ano em que o Projeto de Lei (PL)
16.724/2007, de autoria do deputado João Carlos Bacelar (PTN), ganhou visibilidade
entre professores, acadêmicos e sociedade civil através da mídia. O projeto visava
proibir o uso de dispositivos eletrônicos durante as aulas, caso não houvesse um fim
pedagógico, alegando que estes aparelhos comprometem o desenvolvimento e a
concentração dos alunos, possuem fortes conteúdos voltados para o exibicionismo, são
utilizados para burlar a aplicação das avaliações. O projeto destaca ainda que em caso
de necessidade, os alunos podem ser contatados pelo telefone fixo da escola, não
havendo necessidade de usar os celulares e que os pais não têm orientado o uso dos DM
de forma adequada.
Com objetivos de debater o referido projeto, os Professores Nelson Pretto (UFBA) e
Lynn Alves (UNEB) propuseram um abaixo-assinado, assinado pela comunidade civil e
acadêmica, que defendia uma revisão do mesmo. Como resultado desta ação foi
proposta uma Audiência Pública na comissão de educação na Assembleia Legislativa do
53

A escola sofreu neste semestre (2013.2) muitas interrupções de aula causadas por falta de água,
problema no esgoto e por isso frequentemente os alunos, que estudam em tempo integral, tinham que
voltar pra casa mais cedo.
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Estado da Bahia, na qual se defendeu a necessidade de visualizar a escola como um
local próprio para construir sentidos sobre o melhor tempo e melhor espaço para o uso
dessas tecnologias.
Além das questões de proibição discute-se ainda fortemente a ausência e a qualidade
(quando a instituição possui) da rede de Internet nas escolas. A discussão da qualidade e
normatização da Internet no Brasil é ampla e vem sendo discutida através do processo
de aprovação do Marco Civil da Internet. Esta é uma questão que atinge a escola, já que
defende-se o ciberespaço como espaço de cidadania: “escolas conectadas formam
cidadãos conectados”54
E no que diz respeito à dispositivos com acesso a internet, na Escola Municipal Lagoa
do Abaeté, temos um grande abismo: a escola não dispõe do serviço de internet
regularmente; segundo as professoras, ocasionalmente a internet funciona em dois
computadores do laboratório. Entre os alunos o acesso pouco existe. 50% afirma que os
DM que possuem tem acesso a internet e 50% dizem que não têm acesso, como é o caso
de Dorival Caymmi que afirma: “Não [acessa a internet], só se eu colocar crédito
[risos]”
Aqueles que possuem destacam as limitações: “Sim, o celular [acessa internet] quando
tem crédito”, afirma Sereia. Mesmo o acesso à internet nos DM dos familiares é
limitado: “Não, o celular da minha prima tem acesso a internet mas só que o acesso à
internet eu não posso botar porque ela tá sem crédito, essas coisas. Aí eu não posso
botar porque se não ela reta.”, lamenta Vinícius de Moraes.
5.3. Enredando autorias – produção do documentário
Nos cotidianos, com seus celulares em mãos, os estudantes fazem uso das interfaces
criativas dos seus aparelhos como a câmera fotográfica, tirando fotos e criando seus
vídeos. Publicam nas redes sociais, relatando os cotidianos através de fragmentos
textuais e imagens. E na escola como elas se autorizam e o que produzem com os
tablets? Iniciaremos agora uma imersão nas itinerâncias criativas percorridas por esses
sujeitos durante a produção do documentário.
54

Discurso pronunciado na Audiência Pública da Comissão de Educação - Assembleia Legislativa do
Estado da Bahia, 2013.
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Para compreender a relação dos sujeitos com os processos autorais assumiremos o
tríptico agente-ator-autor (ARDOINO, apud BARBOSA, 2012) que identifica aspectos
que envolvem o sujeito nas práticas educativas. Ressaltamos o sujeito não é ou agente,
ou ator, ou autor, mas é o tríptico "agente-ator-autor".
O agente segue um modelo mecânico de reprodução, é o sujeito de ação. O ator é
provido de consciência e de iniciativa, capaz de pensar estratégias, é um co-produtor de
sentidos, mas ainda não é um sujeito criador, pois não finaliza por si, mas completa as
obras dos outros. Já o autor, para além da perspectiva de ator, é compreendido como
fundador, criador, genitor. Autor é aquele que se situa e que é explicitamente
reconhecido pelos outros como estando “na origem de”.
Como veremos, as práticas educativas podem ser práticas de desautorização da pessoa
ou aluno, colocando-o predominantemente em um estado de agente, sujeito-agido; e
pode também exercer a função de desenvolver a capacidade de autorizar, tornar o
sujeito um co-autor de si mesmo. Defenderemos aqui a perspectiva de Barbosa (1998),
de resgate a uma educação para a formação de autores-cidadãos, na qual a educação
não é senão o encaminhamento de uma aprendizagem contínua de se autorizar de “se
tornar co-autor de si mesmo” (ARDOINO, apud BARBOSA, 2012)
5.3.1. Construção do documentário
O processo de construção do documentário acontece em diferentes etapas, segundo as
professoras. A primeira diz respeito ao comunicado apresentado pelo NTM sobre quais
produções seriam realizadas durante o ano de 2013 – documentário e programa de rádio.
Foi entregue no GEP, Grupo de Estudos Permanente do NTM, uma proposta de trabalho
escrita, na qual eram propostos pelos gestores do Núcleo os produtos e espaços de
socialização das produções: Seminário Tecnologias Móveis e Educação – TECMED
2013 e na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 201355.
Então já veio dito o que a gente iria fazer. A princípio, escolheram o tema sobre
a copa do mundo, mas aí nós apresentamos uma contraproposta porque cada
escola trabalha com o seu projeto e você chega, dizendo “vou produzir um
documentário com tablet, vamos produzir um podcast em formato de programa
de rádio e o tema é copa do mundo” e a copa do mundo ainda é em 2014...
55

Ciclo de palestras com a temática tecnologias móveis e educação e apresentação dos trabalhos
desenvolvidos nas escolas, realizados na Fundação Cidade Mãe no dia 23 de outubro como programação
paralela ao evento da Semana de Ciência e Tecnologia.
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achamos que talvez não fosse, no momento, o desejo de cada escola. Professora
1

Diante disto, foi escolhido um tema maior de acordo com os temas que as escolas
estavam trabalhando, e concluiu-se que o trabalho abordaria ética, valores, cidadania e
meio ambiente. A partir disto, cada escola proporia o seu tema de trabalho.
Segundo a Professora 1, esta metodologia de trabalho envolve pouco os estudantes na
origem do trabalho, já que a discussão sobre o tema, a relevância dele para a
comunidade escolar envolve predominantemente os gestores do NTM, os professores de
tecnologia do Núcleo e além dos professores e gestores da escola, em menor medida.
“Aí, depois, você vai e conversa com os alunos dentro da proposta que já foi
feita no núcleo, que você já opinou, que o professor da escola já opinou, aí o
aluno vai estar dentro de uma coisa que já está quase semi pronta, aí o que ele
vai sugerir é dentro daquilo ali. Eu não sei se posso falar isso agora, mas eu
penso que os trabalhos com as tecnologias dentro da escola... eu não sei quando
é que a gente vai chegar a isso. Ela vai ter um papel maior na vida do aluno
quando ele participar mais desse processo, não chegar já na ponta do iceberg.”
Professora 1

Nesse sentido, os alunos da escola se constituem predominantemente enquanto agentesatores do tríptico agente-ator-autor. Já que não participam da origem da produção do
documentário, decidindo o tema que desejam trabalhar, que consideram relevante
abordar no documentário. Atuam como finalizadores, agentes-atores de uma obra
originária dos professores. Os alunos enquanto sujeitos, neste caso específico da
produção do documentário, atuam nas interseções secundárias do tríptico.
Isto acontece porque o discurso pedagógico que orientou esta prática toma como
sujeitos principais do processo os professores, aqueles que, segundo este discurso,
conhecem qual o assunto mais adequado a ser abordado pelos alunos numa produção
que é própria deles. Como afirmou Foucault (2012), o discurso está longe de ser um
elemento transparente ou neutro. As interdições que o atingem revelam rapidamente a
sua ligação com o desejo e com o poder.
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Esta representação não tem como objetivo reduzir a complexidade do fenômeno a esta
representação gráfica. Inclusive, porque veremos adiante que em nas etapas de
construção do documentário, os alunos têm a oportunidade de exercer a autoria para
além dos simples reproduzir e fazer.
A construção do roteiro do documentário partiu de um tema específico a partir do
diálogo entre o projeto pedagógico da escola e o trabalho específico que cada professora
estava trabalhando em sala de aula. Neste ano, dentro do tema do Meio ambiente,
abordado pelo projeto da escola, as professoras de tecnologia e as professoras de cada
turma decidiram focar no tema água. Considerando a realidade local, as professoras
decidiram ter como tema do documentário a Lagoa do Abaeté. Para isso, os alunos
realizariam junto com seus professores uma pesquisa sobre o tema em questão. “Cada
professor me disse um sub-tema que ia trabalhar e, dentro desse sub-tema, eu procurei
trabalhar com eles. Disponibilizei um jornal [...] aqui da comunidade: SOS Abaeté,
trouxe várias informações, e tentei construir com eles esse roteiro” Professora 1
A relação entre os trabalhos dos professores, no entanto, predominantemente isolada. A
fragmentação entre o trabalho com os tablets e o trabalho realizado pelos demais
professores interferiu na produção do roteiro.
A parceria, às vezes, com o professor da sala de aula devido até a tantas coisas
que eles têm, eles tentam até ajudar, mas, às vezes, você sente que, pra construir
um roteiro com o aluno, está faltando alguma coisa que aí você tem que tentar
suprir. Professora 1

Esta dificuldade reflete a concepção curricular que “acolhe” a presença dos tablets na
escola.

Pautada na fragmentação, esta organização do currículo reflete na rígida
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separação entre os professores de tecnologia e os professores da base comum. O
trabalho com os tablets é atribuído somente a este professor de tecnologia e não está
integrado a outras práticas pedagógicas.
Às vezes, eu sinto que essa parceria professor de tecnologia e professor da sala
de aula, não são todas as pessoas, em algum momento, as pessoas sentem como
que “você está jogando o seu trabalho pra cima de mim”. Não é você que tem
que fazer?! É você que deveria fazer isso aí, entendeu?! Às vezes eu sinto um
pouco isso. Teve uma outra professora que fez um trabalho legal, assim,
tentando levantar as ideias gerais com os meninos e deu pra produzir o roteiro.
E aí, quando a coisa não anda com o professor eu tenho que andar com o aluno.
Professora 1

O roteiro foi construído de maneira coletiva com base em diferentes referências sobre a
Lagoa do Abaeté, as principais foram o Jornal Local da Associação do Bairro que trazia
informações sobre a Lagoa e o conhecimento prévio deles sobre a localidade.
Como a nossa grande dificuldade aqui é não ter a internet, principalmente no
momento produção do roteiro, a internet que a gente tem é a pessoal e que,
muitas vezes não dá sinal aqui, então esse jornal ajudou muito... o conhecimento
prévio que eles tem da lagoa ajudou muito a construir esse roteiro. Eles
participaram de fato na construção do roteiro. Professora 1

O levantamento dos pontos principais é realizado em conjunto, e após construir a base
do texto, a professora se implica na finalização do roteiro, compondo a organização
final. “Nós sentamos aqui nessa mesa e fomos, dentro desse tema, construindo o que a
gente poderia falar, abordar... e eu fui anotando os pontos. E, depois, eu produzi...
arrumei o roteiro pra que desse um norte na filmagem.” Professora 1.
Após construção do roteiro são definidos os papéis que serão assumidos por cada aluno:
Repórter, Narradores, Filmadores, Fotógrafos. A partir daí os alunos ensaiam as suas
falas, outros são orientados pela professora como fazer o enquadramento da câmera,etc.
Entre os critérios de escolha do fotógrafo, do repórter, do filmador entram questões
como disciplina, cuidado com o equipamento, etc. “Eu não pude ir, eu não fui...
(Pesquisadora: Por que você não foi?) Porque eu não tava me comportando na sala de
aula. Mas mesmo assim eu vi as fotografias e eu achei muiiito interessante.” Iracema,
que ensaiou para assumir o papel de repórter, participou da construção do roteiro e
finalização do documentário, mas não participou da filmagem no Abaeté por conta de
questões disciplinares.
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Imagens 11 e 12 - Ensaio e Alunos iniciando a exploração do Parque (mobilidade)
A realização das filmagens não envolvia todos os alunos nas ações de filmar, fotografar
e entrevistar. Alguns alunos observavam, outros interferiam na filmagem orientando os
próprios colegas sobre como atingir o melhor ângulo, ou melhorar o volume da voz,
destacando quais realidades filmar (lixos jogados na lagoa, animais circulando no
parque, etc.).
Essa configuração dos papéis era ocasionalmente questionada pelos estudantes que
durante a filmagem diziam em tom de reclamação: “Pró, a senhora só dá o tablet pra
Pescador 3!”. Vinícius de Moraes lamenta e explica o porquê:
A gente saiu uma vez que a gente foi trabalhar no Abaeté... que a gente saiu
mostrando as coisas da limpeza. Mas só que eu não mexi no tablet quem mexeu
foi minha colega. Eu só tava só andando, olhando... Elas tavam tirando foooto,
aí eu queria tirar foto também das pessoas, da lagoa... (Pesquisadora: Porque só
ela filmou?) Porque ela foi a pessoa que a pró chamou pra ela filmar, que a
filmagem que ela fez aqui no colégio foi a melhor.

Porém percebemos que o a troca de papéis era realizada entre eles e estimulada pelas
professoras: “Alguém mais quer falar?” Professora 1 “Não pró, tenho vergonha”
Cantadeira. Os papéis de orientação da filmagem não era centrado na professora, a
própria pesquisadora se envolveu na produção, junto com os alunos, assumindo os
diferentes papéis.
A professora também orientava a imersão no local instigando o desenvolvimento de
olhar de pesquisador: “Estejam atentos ao que discutimos em sala. Fotografe o cavalo, o
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cocô...” Professora 1 Orientava ainda uma menor rigidez na reprodução do texto para
que a fala se tornasse mais natural: “Não fique presa ao roteiro, fale com suas próprias
palavras” disse a professora.

Imagem 13 - Professora 1 orienta sobre o melhor ângulo de filmagem

Os alunos destacam nos seus discursos que a experiência foi relevante para eles porque
tiveram oportunidade de entrevistar pessoas da comunidade, atuar como protagonistas
na produção do documentário, discutir um conteúdo importante (meio ambiente),
vivenciar uma prática pedagógica em outros espaços – mobilidade, além de ser uma
atividade lúdica para eles.
O que achou mais interessante na produção do documentário
Entrevistas realizadas com outras pessoas
Conteúdo trabalhado
Protagonismo
Ludicidade
Entrevistas realizadas com outras pessoas e aspectos do
conteúdo trabalhado

4
1
2
1

Protagonismo e mobilidade

1
1

Conteúdo trabalhado e possibilidades de registro das ações
realizadas pela escola
Protagonismos e compartilhamento de saberes
Total

1
1
12

Tabela 4 - O que achou mais interessante na produção do documentário
O protagonismo que também envolveu aprendizagem sobre como tirar fotografias,
filmar, foi destacado por Iracema “Tipo porque foi uma pessoa pra entrevistar, outra
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ficava com o tablet filmando. A escola deu a oportunidade d'a gente estar entrevistando
e filmando [deu ênfase a essas ações].” Segundo Pretto (2011), é interessante que
professores e jovens passem a fazer parte da produção dos próprios recursos disponíveis
para a sua educação e a dos demais, e não simplesmente consumindo produtos prontos,
trazidos de fora. Com isso não significa que devemos nos afastar da produção histórica
da humanidade, mas estabelecer com ela um “diálogo franco e aberto”, que pode ser
favorecido pelas redes, articulando de forma intensa o saber local com o saber
planetário, remixando conhecimentos e culturas, no tempo e no espaço.
5.3.2. Pós-produção
Após produzidos, os vídeos e as imagens são expostos na lousa digital do laboratório.
Os alunos selecionam as imagens que serão colocadas no vídeo a ser editado pela
professora. Não existe um critério pré-definido para a escolha das fotos, mas durante o
processo eles escolhem fotos bem enquadradas, fotos em que eles aparecem, fotos que
retratam alguns encontros com pessoas da comunidade.
Algumas fotografias em que mostram as mazelas da lagoa como cocô de cavalo pelo
chão, lixo jogado pelas árvores, eles preferem não colocar, pois usam inicialmente o
critério da beleza da foto. Porém são orientados pela professora sobre o cunho de
denúncia do vídeo. Ou seja, no processo, são retomadas questões como a coerência com
o objetivo do vídeo.
Além da escolha das imagens os alunos constroem num processo primeiramente
individual os textos das legendas de cada foto. À medida que veem a foto, escrevem
uma legenda e depois socializam. Coletivamente, eles decidem qual a legenda mais
adequada. Frequentemente as legendas eram uma bricolagem entre duas ou mais
sugestões. Aqui percebemos que os alunos apesar de não ter participado do momento
inicial da concepção do documentário, vivenciaram as etapas sucessivas enquanto
agente-ator-autor, já que eram eles construtores do roteiro e dos textos e imagens
presentes no vídeo, ainda que de maneira limitada, como veremos.
As limitações se apresentam na escrita das legendas, onde eles demonstram desejo e
resistência. Os alunos sugerem oralmente e/ou escrita diferentes alternativas para a
legenda. Um deles escreveu e sugeriu: “A poluição das lagoa das árvores” Pescador 4.
Diante da sugestão, a professora intervém nas questões de ordem ortográfica e
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gramatical e se atém à função da mensagem, ‘como transformar essa legenda em um pra
que ela se torne informativa?’ Outra sugestão propiciou a discussão sobre gerúndio: “A
lagoa secou” Baiana 2.
Os alunos aprendiam como adaptar a linguagem oral para a escrita: “Pode escrever que
tinha lixo, pró” Baiana 3. Diante da colocação a professora sugeria outra fora de colocar
aquela informação transformando a denúncia em apelo social. Nesse caso foi sugerido
por eles a mudança para: ‘Não jogue lixo no chão’ e a professora sugeriu que as
mensagens de apelo usassem expressões que não informassem o que o cidadão não pode
fazer, mas informar na mensagem o que ele deve fazer, e recomendou a frase ‘Jogue
lixo no lixo’.
Nos momentos em que são questionados, eles desanimam na produção e dizem: “Pró,
por que a senhora mesmo não escolhe? A gente diz e a senhora muda” – disse a Baiana
2 tentando finalizar o processo de criação coletivo e doloroso. No caso da Baiana 4,
alega falta de criatividade/memória: Peraê, pró... me deu um branco...”. A professora,
no entanto defende a importância da participação dos alunos para que o processo
criativo seja de co-participativo: “Eu poderia escolher o título, mas a produção é de
vocês, é nossa. É uma co-autoria” Professora 1.
Estas falas revelam que muitas vezes estimular o processo de criação entre os alunos
depende do desejo do sujeito. Durante a construção dois alunos sinalizaram que era
mais simplificado o processo se a escolha da legenda, a escrita dos títulos fosse
realizada pela professora. É possível inferir, que além do desejo, a escrita coletiva não
seja uma prática comum no cotidiano escolar deles. ‘Se tornar co-autor de si mesmo’
nos processo educativos não envolve somente assumir os papéis de fotógrafo, filmador,
repórter, mas é uma construção em que o aluno se percebe como sujeito da própria
aprendizagem e da própria produção.
Segundo Orlandi (2001), a autoria se configura como um processo de autonomia e
responsabilidade por aquilo que se cria, no qual o indivíduo se revela como produtor de
linguagem. Assim, para que a escola estimule a autoria dos educandos é importante que
ela proporcione experiências nas quais ele tenha controle dos mecanismos com os quais
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ele está lidando quando escreve56/produz. São eles: “a) mecanismos do domínio do
processo discursivo, no qual ele se constitui como autor e b) mecanismos do domínio
dos processos textuais nos quais ele marca a sua prática de autor”. (idem, p. 81)
Segundo Nunes (2006), para ser autor da sua produção é necessário que se abandone um
paradigma há muito firmado dentro de si. Ainda que estas crianças possuam no mínimo
4 anos de permanência na escola, elas vivenciam diariamente um padrão, aprendido e
exercitado na sala de aula que não estimula a criação, autorização. Mudar as formas de
aprender situando esses estudantes enquanto sujeitos do processo de aprendizagem, dos
processos criativos vivenciados na escola, requer que o elas circulem com seus próprios
pensamentos, de modo que possam realizar uma síntese interna e própria dos mesmos.
“Requer, além disto, um empenho pessoal no sentido de que uma aprendizagem
verdadeira significa a construção de uma autonomia do pensamento.” (idem., p. 175)
É nesse sentido que as práticas comunicacionais todos-todos vivenciadas na cibercultura
estimulam o desenvolvimento de um eu criativo, que se pronuncia, que dialoga com o
outro, que experimenta a fala.
Pesquisas indicam que cresce de forma vertiginosa a produção através dos sítios
colaborativos, espaços onde todos passam a ser escritores e "jornalistas" e, por
conta disso, esses blogues e microblogues com textos, sons e imagens,
transformaram-se num enorme fenômeno contemporâneo. (PRETTO, 2011, p.
106)

Concordamos com o autor quando ele afirma que esta produção, descentralizada e
fortalecida pela atuação autoral de professores e estudantes nas escolas, dialogaria de
forma intensa com os conhecimentos e as culturas instituídas. “Todo mundo já sabe,
mas é interessante ageeente poder [bateu a mão no peito] compartilhar uma coisa que é
própria da gente, que a gente produz.” Iracema
Nesse sentido, percebemos que os professores, ao trabalharem com as tecnologias
móveis, eles atuam num ambiente criativo em relação à sua própria prática na
elaboração dos conteúdos. O professor assume também o papel de autor daquela obra,
na medida em que participa desde o momento da escolha do tema. Porém a sua
56

A autora se refere às práticas de escrita tipográfica, porém podemos atualizar o seu pensamento para
outras práticas comunicacionais no ciberespaço. Na medida em que o domínio do processo discursivo
independe da linguagem utilizada (oral, escrita, etc.) e o domínio dos processos textuais pode ser
atualizado para os diferentes domínios que nos é exigido em outras linguagens, que para além do texto
escrito envolvem a imagem, o som, ícones, etc.
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produção também sofre interdição de outras esferas, já que no processo de finalização
do vídeo o projeto é socializado no GEP e são feitas interferências na produção. A
professora 1, que realizou o documentário com o 4º B e 5º A, recebeu a orientação da
coordenação do NTM para incorporar ao documentário outras ações57 que realizou com
o tablet em outras turmas, descontextualizando em certa medida aquela produção.
A vivência do processo criativo pelos estudantes sofre interdições já no início do
processo, quando o direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala (qualquer um
não pode dizer qualquer coisa) (FOUCAULT, 2012) é bem delimitado pelo discurso
pedagógico: quem pode dizer o que é relevante a ser abordado é o professor, o aluno
não usufrui deste direito.
Os desafios para a vivência de uma educação que autoriza o outro são extensos. Nas
experiências com tecnologias móveis é importante destacar que as concepções de
ensinoaprendizagem que não colocam o aluno como sujeito do processo, não
conseguem explorar as potencialidades destas tecnologias que são trabalhar com a
autorização, a autonomia, as subjetividades dos sujeitos.
Outro aspecto a ser destacado é o letramento, que limita o protagonismo vivenciado
nesta experiência. Para ser autor e se autorizar nas produções, é importante ser letrado
nestas tecnologias; e se apropriar delas envolve multiletramentos. A finalização do
vídeo, por exemplo, foi realizado pelas professoras nas suas casas, nos seus
computadores. Se desejamos possibilitar a formação de cidadãos-autores que se
pronunciam, questionam em diferentes linguagens através dos dispositivos móveis,
precisamos questionar que letramento experimentamos na escola.

5.4. Queremos construir um mundo com os dedinhos: letramentos, já!
Marcada pela cultura escrita, a escola está diante de um novo desafio que é proporcionar
aos seus educandos o desenvolvimento de competências que possibilitem a estes
sujeitos dialogarem com as diferentes linguagens utilizadas no mundo contemporâneo.
Para além do consumo dos filmes, jogos, aplicativos, é importante que eles possam criar
seus próprios enunciados com estas linguagens.

57

Foram incorporadas ao documentário cenas do teatro de fantoche realizado com o 2º ano sobre uma
produção literária.
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De acordo com Resnick (2008) estamos diante da Sociedade Criativa, na qual são
valorizadas as capacidades de pensar e agir criativamente, mas infelizmente os
processos educativos não proporcionam o estímulo de mentes criativas. As tecnologias
digitais têm, segundo ele, um papel importante, quando bem explorados, de
proporcionar esses espaços criativos.
Projetos como o Scratch: Democratizing Digital Expression58 e Programmable Bricks:
Learning through Designing59 coordenados por Resnick desenvolvem novas tecnologias
para envolver as pessoas (especialmente crianças) em experiências de aprendizagem
criativa. O Scratch, por exemplo é um software com o qual as crianças podem criar suas
próprias histórias interativas, jogos e animações e compartilhar suas criações online. Na
interação com o sftware a criança pode desenvolver pensamentos lógicos, aprender
lógica de programação, trabalhar de forma colaborativa e ainda assumir a autoria de
suas histórias, jogos e animações, remixando produções já existentes, iniciando as suas
do zero.
Este autor defende que “escrever códigos não é só para os magos dos computadores”, os
programadores. Mas que esta habilidade deve ser ensinada a crianças para que elas
sejam capazes de ir além do consumo das tecnologias, mas sejam capazes de criá-las.60
Segundo Resnick (2008) é importante que as práticas educativas e os designs de
softwares voltados para a educação se inspirem no espiral do pensamento criativo creative thinking spiral- no qual as pessoas imaginam o que eles querem construir,
criam um projeto com base em suas ideias, divertem-se com as suas criações,
compartilham as suas ideias e criações com os outros, e refletem sobre suas
experiências. Tudo isso os leva a imaginar novas ideias e novos projetos.

58

Segundo o site http://scratch.mit.edu/ a versão Mobile do Scratch estará disponível em 2014.
Informações no site do autor: http://web.media.mit.edu/~mres/. Acessado em 26 de dezembro de 2013.
60
Palestra disponível no site TED.com:
59

http://www.ted.com/talks/mitch_resnick_let_s_teach_kids_to_code.html?quote=2025. Acessado em 26 de
dezembro de 2013.
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Imagem 14 - Espiral do pensamento criativo (Autor: Mitchel Resnick)
Para que experiências como estas sejam possíveis, a escola precisa ensinar aos alunos
novas formas de competências nesses tempos. Já que, conforme afirma Pretto, “essa
juventude é, não resta a menor dúvida, uma juventude que produz mais, que escreve
mais e se manifesta publicamente. Ao assim fazer, produz novos textos em diversos
contextos que nos impõe repensar os próprios processos de alfabetização.” (2011,
p.106)
Para isso, Rojo (2013) defende que é necessário relativizar a prioridade dada à forma e
às normas pautadas na gramática normativa e nas formas cultas da língua padrão e
negociar com a crescente variedade de linguagens e discursos que estão presentes na
vida cotidiana, ou seja, investir em multiletramentos. Os “novos escritos” (twits, posts,
chats, fanclips) geram novos gêneros discursivos e uma multiplicidade nos modos de
significar provocando novas situações de autoria.
É preciso, portanto, repensar as práticas de letramento restritivas assumidas pelos
tradicionais projetos pedagógicos; já que entre as crianças deste grupo com o qual
trabalhamos nesta pesquisa, percebemos que já existe um diálogo com as formas
contemporâneas de contar histórias, de retratar o cotidiano, etc. Eles estão envolvidos
com os jogos eletrônicos, com as redes sociais, e desejam ser autores do próprio
processo de letramento, buscam formas autônomas de aprender com/nos dispositivos
móveis mas se esbarram em dificuldades como a de acesso à internet: “No tablet, se
tivesse internet eu gostaria de ir no Youtube, ver pessoas mostrando como se mexe no
tablet e no computador...” Vinicius de Moraes
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Estes alunos, como veremos adiante, ainda não vivenciam a autoria nas redes como
preconiza Resnick (2008) a ponto de produzir seus próprios games e histórias
interativas. Porém, estudantes com nível sócio-econômico que permite o acesso às
tecnologias digitais com maior qualidade, já têm a possibilidade de criar seus percursos
criativos conforme os seus desejos, mesmo com algumas limitações ainda encontradas
no que se refere à autoria no ciberespaço. O Grupo de Pesquisa Comunidades Virtuais
recebeu em outubro de 2013 dois adolescentes de classe média que iniciaram o
desenvolvimento de um jogo no RPG Maker61, a partir de tutoriais encontrados na
internet e procuravam no grupo formas de avançar no processo criativo naquela
plataforma específica.
Os alunos que ocupam um estado sócio-econômico que não permite a exploração do
ciberespaço, seja por não possuir dispositivos digitais em casa que permitam, ou por não
terem acesso a uma rede de Internet de qualidade em casa, encontram na escola um
espaço de acesso e aprendizagem com/sobre os dispositivos eletrônicos, como foi visto
no delineamento do perfil dos sujeitos dessa pesquisa.
Os movimentos de democratização das produções, através das licenças criativas
chamadas de copyflet e creative commons, intensificam esta ênfase na intensa criação.
Eles são movimentos que buscam fazer circular as informações, produzir e reproduzir
permanentemente, remixando tudo, recriando em cima do que já foi criado. Pretto
(2011) defende que estes elementos devem ser considerados nos processos
denominados de ʻinclusão digitalʼ para que cada vez mais nos afastemos da perspectiva
limitada do treinamento para o mercado de trabalho.
Nessa perspectiva de inclusão busca-se a superação da dramática dicotomia: entre filhos
de rico e pobre, frisa o autor.
Para o filho do rico, todas as condições são oferecidas, com um quarto
tecnológico, com computadores de alto processamento, conectados em banda
larga, suporte gratuito e, o mais importante, a liberdade quase total para se fazer
o que desejar; para o filho do pobre, acesso através das escolas, telecentros e
infocentros, com aulas de informática para o ensino de planilhas, processadores
de texto ou coisas do tipo, geralmente de forma muito entediante e com
softwares proprietários (idem., p. 111)

61

Motor de jogo voltado para desenvolvimento e criação de RPGs eletrônicos
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Diante disto, a escola se constitui em um espaço em que elucida caminhos possíveis
para a criação e o espírito inventivo humano, dando condições a estas crianças de
conhecerem as possibilidades inventivas (como construir), estimulando a autoria,
autorização e autonomia destes sujeitos. Para isso, o investimento em multiletramentos
na escola se estabelece no caminhar da instituição como um todo, envolvendo gestores,
professores e alunos. O desafio do multiletramento não pode ser delegado somente às
professoras de tecnologia digital. Os usos do tablet não podem se restringir às
produções de documentário pelas professoras de tecnologia. Os letramentos tipográfico
e digital podem estar imbricados.
Na escola Municipal Lagoa do Abaeté, os alunos declararam que letrar-se no tablet é
aprender com o outro, ouvir instruções, observar a interação do outro, mas sobretudo
letrar-se é construir um caminho autônomo a partir da intuição, da observação, da busca
por informações na internet. Quando perguntada sobre como aprendeu a usar o tablet,
Iara responde que utilizou a observação no processo: “Vendo! Eu via gente mexendo aí
eu fui aprendendo a tocar [faz movimento com os dedos simulando interação com o
tablet] a passar as coisas...”.
Já Jorge Amado optou pela interação intuitiva e também realizou uma incursão nos
materiais disponíveis na rede:
Infelizmente eu aprendi sozinho e fui ensinando a minha família porque
ninguém sabia também usar o tablet. Aí eu aprendi sozinho. Também acessei na
internet, aí como eu só sabia mexer eu tive que ver umas coisas, o que era
seguro pra eu fazer e o que não era, aí eu acessei a internet e fui saber mais do
tablet Jorge Amado

Dona Flor também sinalizou que o letramento no tablet se deu de forma rápida intuitiva:
“Na primeira vez que eu peguei já consegui, normal.” Dona Flor
Estes depoimentos confirmam a descrição da Professora 2 sobre o letramento dos
alunos. Segundo ela há um contraste bem definido entre o letramento para professores e
alunos:
Porque eles são muitos rápidos em relação a nós. Não têm medo de mexer nesse
tipo de coisa. No início mesmo, quando eu peguei pela primeira vez um tablet,
eu tive medo de estar mexendo, sei lá, de quebrar. Já os meninos não, eles não
estavam nem aí, eles mexem descobrem, não importa se desconfigurou, se é
isso, se é aquilo. Eles querem é caminhar nessa estrada.
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Os alunos também citaram pessoas que foram importantes para o processo de
letramento. Dentre elas estavam professoras e parentes que eram responsáveis por
instruir: “Ela [a professora] foi me ensinando, mostrando como se liga, como se vai nos
lugares, na configuração, na câmera, nos vídeos...” afirmou Abaeté, que assim como
Vinícius de Moraes colocam a figura da professora no centro deste processo de
letramento: “Eu aprendo com a professora ensinando. Ela ensina a gente a mexer no
tablet, ela ensina a gente a fazer algumas pesquisas no tablet, a gente a escrever algum
texto, a gente filma, tira foto no tablet... Ela ensinou praticamente a maioria tudo que é
pra ensinar no tablet.”

Gráfico 17 – Letramento no tablet

Para eles letrar-se nos dispositivos móveis é também aprender a filmar, fotografar, ou
seja, envolve outras práticas enunciativas que vão além das práticas de leitura e escrita
convencionais predominantemente exploradas pela escola. Isso é relevante para eles
porque estão imersos nestas novas formas contemporâneas de se expressar, tão
comumente realizadas e compartilhadas pelos DM.

“É que além da gente estar

filmando e gravando a gente também tá aprendendo a manusear foto, tirar uma foto
legal. E a Pró 2 tá sempre achando uma posição legal, a gente aprendeu muito a tirar
foto, essas coisas.” Caymmi
Os alunos afirmam ainda que acreditam que o tablet contribui para práticas de leitura e
escrita tipográfica, já que assim como o teclado do computador, você não precisa
escrever a letra, ela já é apresentada ao interator, que só tem a tarefa de identificar a
letra e clicar nela: “[O tablet contribui com a escrita] Porque não é só porque ele é
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digital, mas também por causa que na hora de você escrever você sabe a letra que você
está colocando. Se você colocar a letra errada quer dizer que você não sabe escrever.”,
afirmou Dona Flor.
Além disso, as práticas de leitura e escrita passaram a ser realizadas também no tablet:
“As pessoas aprendeu mais a escrever, a ler também. Porque a pró bota pra gente ler e
escrever. A gente lê e escreve sobre a história. Aí muitas pessoas aprendeu a escrever, a
ler...”, destacou Dorival Caymmi
Apesar destes ganhos vivenciados no processo, é importante que os alunos avancem no
processo criativo de forma que possam participar da edição do vídeo, interferir neste
momento da produção.
Pra mim é tipo assim... sem os meninos participarem desse processo de
produção, edição, de revisão desse material, eu acho que é um processo
capenga, é tipo estar com uma perna só. É um processo muito capenga
porque eu avalio, pra mim, o mais importante é o processo, é o que a
gente vai construir junto, o que eles vão aprender nesse processo de
produção. [...] Eu tentei dar muito prazer a essa questão desses meninos
pra essa produção, só que ainda não tá no nível que eu acho que deveria
tá. Está ainda muito rudimentar devido todas as dificuldades que eu
tenho que burlar pra poder chegar a isso. Professora 1

A professora destaca que o que é importante para ela é o processo e não o resultado
final. Este processo envolve a aprendizagem de habilidades que os educandos podem
explorar para suas práticas enunciativas com dispositivos móveis dentro e fora da
escola.
Defendo neste trabalho que letrar no universo das tecnologias móveis é proporcionar
aos sujeitos o estado ou condição de pessoas que são capazes de exercer efetivamente as
práticas de leitura e escrita nesses suportes. A escrita nas interfaces dos DM possui um
caráter multimodal, sendo realizada por texto, sons e imagens, assim como a leitura.
Estas práticas envolvem sistemas complexos que vão desde a identificação do símbolo
da câmera fotográfica até a possibilidade de criar o seu próprio aplicativo.
Os multiletramentos que envolvem o uso dos DM agregam múltiplas linguagens
(fotográfica, videográfica, textual, etc.) que fazem parte das possibilidades criativas com
estes dispositivos. Dominar estas linguagens interfere nos processos autorais, já que ao
desejar criar um jogo eletrônico o sujeito planeja, cria personagens, pensa uma
mecânica (ainda de seja um remix de mecânicas já existentes ou que seja pouco
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complexa), porém ele não avança na criação porque desconhece a linguagem que
possibilita esta invenção.
Diante disto, agrupei o processo de letramento em dispositivos móveis (tablets) em
grandes ciclos nos quais pode-se identificar competências e habilidades correspondentes
a diferentes momentos do processo de apropriação destas tecnologias móveis. É
importante destacar que, apesar de nomeá-los numericamente, não busquei com a
formação dos ciclos apresentar uma cronologia do processo de letramento com
dispositivos móveis e não pretendi agrupar as experiências de letramento em níveis
estanques. Estas experiências podem acontecer em ordens múltiplas de acordo com o
percurso de cada sujeito.
Ciclo 1
Este ciclo envolve a aprendizagem de ações como movimentos de pinça, point and
click, abrir aplicativos, jogar etc. Para se apropriar destas habilidades é preciso ter
acesso a um tablet e não é necessária a mediação profissional ou tutorial, a experiência
pode se dar de forma intuitiva (característica touchscreen), e através da observação da
experiência do outro. Este processo intuitivo característico do momento inicial de
apropriação do tablet, justifica a adesão rápida do público infantil e idoso.
Ciclo 2
Este ciclo envolve o reconhecimento de ícones específicos que dão acesso a alguns
aplicativos como a Câmera Fotográfica, Galeria, Youtube, Facebook com os quais o
interator grava vídeos, fotografa, visualiza imagens e vídeos, assiste vídeos no Youtube,
visualiza e posta mensagens textuais no Facebook. Para se apropriar destas habilidades
o interator pode usar a estratégia de tentativa e erro (se houver perfil explorador) ou
contar com a mediação de usuários mais experientes, que podem ajudar a identificar os
aplicativos e informar sobre suas funções. A socialização das imagens, vídeos e
aplicativos são realizadas de forma presencial através do visualizador de fotos, por
exemplo. É possível baixar aplicativos nas lojas, realizar leitura de ebooks.
Ciclo 3
Este ciclo, além da criação, envolve o compartilhamento de

imagens, vídeos e

documentos via email, softwares de redes sociais (Instagram, Twitter, Facebook,
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Whatsapp), bluetooth, etc. Além disso desenvolve-se a habilidade de compartilhar
informações geolocalizadas com check-ins, criação de locais em aplicativos como
Foursquare, Facebook, Twitter, Instagram, entre outros. Neste ciclo os sujeitos possuem
habilidades para editar imagens e vídeos com aplicativos específicos para este fim.
Fazem leitura de livros em softwares sociais destinados este fim, onde socializam
trechos de obras, comentam os textos em uma espécie de rede social (Kobo, Kindle,
GoodReader etc.) Existe uma apropriação social e cultural mais intensa ao experimentar
as práticas comunicacionais em rede com os dispositivos móveis.
Ciclo 4
Este ciclo abrange a criação de aplicativos e jogos. Para além de criar conteúdos com os
dispositivos móveis nesse ciclo os sujeitos são capazes de criar conteúdos para os DM,
como aplicativos e jogos. Esta ainda é uma prática restrita àqueles que dominam a
linguagem de programação, na sua maioria, profissionais da área.
Porém, tem sido crescente o movimento de crianças e adolescentes que de maneira
autônoma imergem neste universo, aprendem a linguagem de programação e criam os
seus próprios aplicativos. Os sujeitos não desejam ser somente consumidores de
conteúdo digital, eles querem se tornar produsuários62 – produsers63.
Quando questionados sobre o gostariam de criar com um tablet, os conteúdos mais
citados entre os alunos foram os jogos eletrônicos citados por 33% (4 alunos); poesia
também citada por 33% dos alunos (4 alunos); os clips musicais citados por 25% (3
alunos) e os filmes por 25% (3 alunos).

62

63

http://produsage.org/book

O termo, desenvolvido por Axel Burns, retrata o fenômeno da cultura participativa estabelecendo os
princípios fundamentais que impulsionaram o aumento da criação de conteúdo colaborativo em ambientes
de código aberto através de blogs, do Wikipediae do Second Life .O autor mostra que o que está surgindo
não é apenas uma nova forma de produção de conteúdo, mas um novo processo para a criação e
ampliação contínua de conhecimento e arte das comunidades colaboraivas: produsage. As implicações
dessa mudança gradual da produção para produsage são profundas, e afetará a essência da nossa cultura,
da economia, da sociedade e da democracia.
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Gráfico 18 – O que gostaria de criar com um tablet
Quando questionado sobre por que gostaria de criar um jogo eletrônico, Vinícius de
Moraes declarou o desejo por aprender como criar: “Porque eu ainda não criei e eu
quero saber como é que se cria.”, já Jorge Amado justificou com seu interesse pelos
games: “Porque eu gosto muito de jogar. É uma coisa que eu gosto. Eu agradeço quem
inventou o jogo”. Os alunos também expressam o gosto pela contação de histórias:
“Porque eu gosto muito de criar histórias, em casa quando eu não tenho nada pra
fazer.”, afirmou a Cantadeira ao explicar por que gostaria de criar uma HQ com o tablet.
Estimular as práticas de escrita a partir de linguagens que mobilizam o desejo das
crianças, como histórias em quadrinho, que podem abordar conteúdos importantes para
a aprendizagem daqueles sujeitos, e também para a comunidade local, é um caminho
possível a ser explorado com as tecnologias móveis. Com isso, é possível vivenciar uma
escola que produz conhecimento a serviço das demandas da comunidade durante o
processo de aprendizagem escolar. A prática de escrita e interpretação textuais, pode se
tornar lúdica e contribuir com problemas de ordem ambiental do bairro, quando por
exemplo, crianças produzem tirinhas sobre o cuidado ambiental com a Lagoa e socializa
estes conteúdos na rede podendo ser visualizado pela própria comunidade.
O ComicStripIt64 é um aplicativo com versão gratuita disponível para sistema
operacional Android através do qual é possível criar HQs com fotografias capturadas no
tablet. Com o aplicativo é possível criar e editar os textos de uma história em quadrinho
criada e estruturada pelo próprio usuário. Explora-se com isso habilidades de escrita e
gêneros textuais, além de ser possível trabalhar conteúdos escolares transversais como
meio ética, meio ambiente, saúde coletiva, trabalho, consumo, etc., envolvendo a
64

O Comic Streep It foi um aplicativo utilizado durante a formação dos professores do NTM. O produto
exigido pelo NTM foi um documentário, por isso este aplicativo não foi utilizado, mas sobretudo, porque
a escola não dispõe de rede para fazer download do aplicativo.
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criança em um universo criativo no qual ela é autora de um conteúdo que pode ser
compartilhado com os seus pares.
Já os tutoriais, não necessitam de aplicativos específicos além da câmera e Editor de
vídeo, porém socializá-los em sites como Youtube não é possível fazer diretamente do
tablet. As crianças, porém, nutrem o desejo de ser autoras do próprio tutorial e
defendem a importância da socialização de conteúdos deste tipo nas redes: “Pras
pessoas pesquisar lá. Aí você pesquisa, por exemplo, como utilizar material reciclável.
Aí você vai lá no tutorial, aí você pesquisa e vai tá lá.” Justificou Cira
Estes alunos ao justificar o desejo por criar estes conteúdos, eles afirmaram que essas
criações possibilitavam o compartilhamento de saberes e a produção de um conteúdo
social, confirmaram o desejo por aprender a criar, e o gosto pelas mídias de suas
preferências e também pelo processo criativo.

Gráfico 19 – Justificativas

Diante da pergunta sobre como criariam esses conteúdos, 33,3% afirmaram que não
sabiam e 66,7% descreveram as suas táticas.
Como criaria?
Não sabem
4
Narraram suas estratégias e táticas para produzir
8
Tabela 5 – Como criaria o conteúdo que deseja criar

Nos relatos de suas estratégias, eles narram como seriam os procedimentos da criação:
“Tipo, o meu tablets, ele não é daquele mais recente, ele é normalzinho tal. Eu fazeria
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assim: eu botaria uma música no meu celular de junto do tablet e botaria o tablet pra
gravar, pra depois quando eu terminasse, ia publicar na net”, explica Iracema.
Ainda que não saibam como criar, eles identificam nesses processos marcas de autoria,
visualizados por eles nas obras clássicas. Iara explica que fazer um jogo (você mesmo) é
algo que se assemelha a um autor:
Um jogo divertido (Pesquisadora: Você acha que é possível criar um jogo
eletrônico com um tablet?) Acho (Pesquisadora: Criar ou jogar, você acha?)
Criar!! [ênfase] Fazer no tablet. (Pesquisadora: E como seria criar??) Você fazer
ele todo... você fazer ele e depois jogar pra ver se ficou bom. Tipo, é uma coisa
que você fez [ênfase]. Tipo uma autor, sabe? [risos] Tipo essas
coisas.(Pesquisadora: E como seria fazer? Você sabe ou gostaria de saber?) Eu
queria saber [risos].

De forma incipiente, existe na fala de Iara a compreensão de que na contemporaneidade
existem “novos” tipos de obras a serem criadas. Há a descoberta de uma outra espécie
de autor que não está necessariamente condicionado à produção de obras literárias. Um
sujeito que desenhou, que programou, que narrou uma história num videogame é “tipo
um autor”, para Iara. Ser autor neste caso está relacionado com o ato inventivo, criador
de um sujeito: “algo que você fez”, nas palavras desta criança. Ou seja, a autoria
envolve as singularidades, subjetividades e as histórias dos sujeitos, que podem ser
expressas nos artefatos pensados, construídos, compartilhados em diferentes suportes.
Eu criaria o jogo tipo com a minha imaginação. Eu podia criar um menino zebra
[sorriso] aí ele tinha que proteger os animais, aí eu criava um cenário bem
bonito, de floresta mesmo. (Pesquisadora: Você desenharia no tablet?)
Desenharia! Porque se eu desenhar, vai sair do jeito que eu quiser, e se eu pedir
pra alguém desenhar, pode sair do jeito que eu não quero. Aí eu posso falar os
detalhes, mas é melhor eu fazendo. (Pesquisadora: E você acha que é possível
criar esse jogo com o tablet?) Oxe, na internet dá pra criar tudo. Não tem
nada impossível., afirma Jorge Amado.

A fala de Jorge amado revela como estes sujeitos compreendem a internet como
facilitadora dos processos criativos, como um local de aprendizagem. Na aprendizagem
em rede, não existe um sujeito central que vai te ensinar a criar, mas você aprende com
seus pares, horizontalmente. Espera-se que neste ambiente de colaboração de amplitude
mundial que sempre exista um conteúdo disponível para te ensinar a fazer algo. Os
caminhos estão disponíveis na internet, afirmou o garoto em sua última exclamação,
revelando que os letramentos acontecem nos espaços dentro e fora da escola.
E nada disto seria possível se as pessoas não compartilhassem o que produzem e como
produzem nas redes. Isto é percebido por esses sujeitos, que ao descreverem como
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criariam os seus conteúdos, citaram o compartilhamento na internet como parte do
processo criativo. Dos 8 alunos que narraram como criariam seus conteúdos, 50% (4
alunos) citaram o compartilhamento como parte do processo: “Eu ligava tipo aquela
coisa de voz e cantava a música. Chegava e salvava e depois eu mandava pra internet.”,
afirmou Vinícius de Moraes. Os softwares de redes sociais são os espaços de
compartilhamento mais citados: “Eu pegaria uma filmadora, gravava, botava o nome,
botava nas redes sociais, no Youtube, Facebook, essas coisas... [sorriso]” – Cira
relatando sobre como criaria um Tutorial.
Os alunos nos mostram que pensar em multiletramentos é ir além da perspectiva de uma
inclusão instrumental, é mergulhar neste universo criativo disponível na rede e avançar
na apropriação das linguagens que fazem parte do nosso cotidiano e despertam o nosso
desejo. Nesse sentido, podemos vislumbrar uma escola de sujeitos criadores de
conteúdo, que se autorizam diariamente nas práticas educativas.

5.5. Um click chamado “compartilhar”
Publicizar algo era algo que precisávamos pedir permissão para fazer; as pessoas a
quem devíamos pedir autorização era ao editores. Porém hoje não é mais assim, afirma
Shirky (2011). Hoje os editores cumprem outras funções como editar o texto, fazer o
marketing, porém ele não é mais a barreira entre textos públicos e privados. Mesmo
autores com obras publicadas não poderiam controlar sua própria capacidade de
publicar. Deveriam passar por toda um emaranhado de ideias contidas neste ato:
publicidade, publicista, publicar, publicação e publicável. Segundo o autor, o ato de
tornar algo público tem sido historicamente difícil, complexo e dispendioso. Porém,
hoje não é mais assim.
Na chamada Cultura da participação só é preciso clicar num botão para publicizar um
texto ou conteúdo qualquer. Para Shirky (2011) a mídia sempre teve o papel de
equilibrar a relação conflitante entre liberdade e qualidade. Na história, sempre
houveram pessoas que argumentaram que o aumento da liberdade para publicar não
compensa a queda da qualidade. Martin Lutero afirmou em 1956 que “A multiplicidade
dos livros é um grande mal. Não há limite para essa febre de escrever; qualquer um
pode ser autor, alguns por vaidade, para ganhar fama e criar um nome; outros apenas
pelo mero ganho material” (Lutero. apud. Shirky, p. 46)
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Porém o autor defende que a crescente liberdade em publicar traz a possibilidade
fecunda de experimentar formatos. Isso foi visto com a tipografia, no século XV, com a
expansão dos textos literários, culturais e científicos que beneficiaram a sociedade. De
acordo com Shirky, o mesmo acontece com a mídia social hoje. Se houvesse uma
fórmula fácil que definisse como escrever algo para ser apreciado durante décadas ou
séculos, nós não praticaríamos a experimentação.
O público não precisa mais escolher entre um mar de lixo e e uma crescente coleção de
clássicos, ele convive com ambos. Para Shirky (2011) a revolução da Cultura da
Participação está centrada no choque da inclusão de amadores como produtores, no fato
de não precisarmos mais pedir permissão a profissionais para dizer algo em público. É
essa possibilidade de publicizar seus conteúdos que os alunos do 4º ano B, 5º ano A e B
da Escola Municipal Lagoa do Abaeté desejam vivenciar.
O espaço de socialização são as redes sociais. Apenas um dos alunos (9%) relatou que
não gostaria de compartilhar o que produz na escola nas redes sociais. Caymmi
considera um ato de exposição e demonstra cautela em relação a expor suas produções
em rede. “Porque uma pessoa pode roubar, ou se não, eu tô expondo posso ficar com
vergonha a qualquer momento, depois posso me arrepender. Aí eu não gosto.” Caymmi

Gráfico 20 –Você gostaria de compartilhar o que produz na escola com os tablets nas redes
sociais?

Porém 83% dos estudantes (10 alunos) afirmaram que gostariam de compartilhar o que
produzem na escola, 8% (uma aluna) disse que gostaria de compartilhar algumas das
produções como vídeos sobre reciclagem, histórias em quadrinhos. Os alunos que

131

gostariam de compartilhar o que produzem na escola destacam que os conteúdos são
interessantes e devem ser compartilhados com os seus pares. Além disso, eles relatam
que é uma forma interessante de publicizar (dar ciência à comunidade) a realidade da
escola: “eu gosto que as pessoas saibam o que eu faço na escola. Eu gosto que as
pessoas saibam que a minha escola tá bem melhor agora. Eu colocaria que a escola é
muito boa e que eu nunca estudei em escola melhor.”, afirmou Sereia. Outro aluno
disse:
Eu gostaria porque como eu tô falando aqui todo mundo podia ver como é
minha escola. Que minha escola já está bem avançada do que as outras. Isso
seria muito bom. O pessoal falar ‘Oh a escola de Jorge Amado! Nossaa!! Ele é
muito sortudo.’ Aí só não pode ter inveja, né? [risos]. Jorge Amado

Relatam ainda o Facebook como um espaço de socialização da avaliação que eles fazem
sobre a escola. Para eles é importante produzir e compartilhar conteúdos sobre a própria
instituição escolar, eles se sentem empoderados para analisar a instituição da qual fazem
parte ativamente, como afirma Vinicius de Moraes: “Porque eu poderia entrar no
Facebook da escola e ver um monte de coisas, falar um monte de coisas sobre a escola,
também fazer um vídeo de falar sobre a escola, como é que a escola tá do que antes...
Como antes era a escola... Essas coisas assim.”. Esta fala revela como Vinícius de
Moraes percebe as redes sociais enquanto um espaço de manifestação horizontal, onde
não existe uma interdição pelo direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala
(FOUCULT, 2012) - no qual qualquer um não pode dizer qualquer coisa. Apesar de
vivenciar um discurso pedagógico que compreende que somente professores e gestores
avaliam a escola, o educando se coloca neste lugar de empoderamento da fala.
Importante ressaltar que mesmo sem acesso ao Facebbok, como no caso de Vinícius de
Moraes, eles conseguem se apropriar da lógica das redes sociais, porque ela não é
exclusiva dos softwares como Facebook, Orkut, ela está presente no universo da
cibercultura, desde o período em que adentramos à Web 2.0 e que o ambiente on-line se
torna mais dinâmico e que os usuários colaboram cada vez mais na produção de seu
conteúdo.
A Lavadeira, por exemplo, não possui conta no Facebook, mas gostaria de compartilhar
porque acredita que estar inserida no universo das redes sociais é importante. “Eu
gostaria de compartilhar um vídeo mostrando a entrevista que eu fiz sobre histórias em
quadrinho, sobre reciclagem. Porque é muito importante pra mim também aprender [a
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compartilhar]. E também porque a gente gosta de fazer muitas coisas no Facebook, por
isso eu gostaria de compartilhar.” Além dela, Abaeté também justificou com o mesmo
argumento: “Pra ir sabendo como é o Facebook.”
Para aqueles que estão imersos nas redes sociais, além de ser algo lúdico, compartilhar
os conteúdos que produzem na escola nesses espaços se configura como um processo de
autorização dos sujeitos a partir da fala, da enunciação, que se torna pública.
Porque acho que é legal. Legal é, todo mundo já sabe. Mas é interessante
ageeente pode [bateu a mão no peito] compartilhar uma coisa que é própria da
gente, que a gente produz. (Pesquisadora: E por que você acha que é
interessante colocar lá?) Porque as pessoas vêem o que a gente cria, o que vai
mostrar o que a gente é, o que a gente não é, o que a gente sabe, o que a gente
não sabe, nosso talento. Iracema

O compartilhamento em rede para eles significa a ampliação do espaço

de

aprendizagem escolar. Iara compreende que existem outros espaços de aprendizagem
para além do espaço escolar e as redes sociais podem ser um deles:
Ah, porque eu acho que as outras pessoas que não estudam aqui vão gostar de
saber o que se passa aqui. (Pesquisadora: É? E por que mais você acha?) Ah
porqueeee.. Eu tenho uma colega que ela não estuda e ela pode aprender até fora
da escola. Ela pode entrar no computador e ver o que acontece aqui e ir
estudando e pesquisando sobre isso.” Iara

Ou seja, Iara concebe o Facebook enquanto espaço de aprendizagem e compreende as
ações de compartilhamento como práticas colaborativas em rede. Ou seja, a socialização
de um vídeo pode contribuir para aprendizagens de pessoas que estão na minha rede.
Podemos inferir que os relatos de espaço (CERTEAU, 2012) podem criar espaços de
aprendizagem. Quando descrevo um fenômeno, um acontecimento, e a partir deste
relato eu possibilito uma experiência de aprendizagem para outras pessoas estou
formando espaços de aprendizagem. A socialização de conteúdos em rede experienciada
na cibercultura proporciona este universo no qual temos acesso a diferentes produções
do conhecimento e informações com as quais podemos aprender.
Nesse sentido, as experiências de aprendizagem na rede são construídas por pessoas
comuns que compartilham um saber que pode ser interessante para o outro. Para Alice é
interessante produzir conteúdos com o tablet pela possibilidade de compartilhamento
que cria um espaço colaborativo de aprendizagem em rede.
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As pessoas podem aprender com as coisas que a gente faz... Tipo se você tiver
um canal no Youtube aí você pesquisa lá no Google aí você pesquisa ‘como se
fazer’... É... Por exemplo, ‘como se fazer um cachorrinho de garrafa pet’, aí
você vai lá pesquisa, aí aparece um bocado. Aí você escolhe o que você quer, o
que acha mais interessante. As pessoas percebem que a gente também faz coisas
boas, que não é só brincar brincar, bagunçar na escola, a gente também tem que
fazer pesquisa. Cira

De acordo com a fala dessas crianças, na cibercultura, as redes são um dos principais
espaços de compartilhamento e a autoria está diretamente relacionada com estas
práticas. Estes discursos confirmam a afirmação do Professor Edvaldo Couto (UFBA)
no SIMSOCIAL de 2012: “Fotografar não faz sentido se não houver o compartilhar”.
É importante destacar que essa publicização das criações se manifesta também enquanto
atos de cidadania para estes alunos. Uma produção engajada em questões sociais, como
o documentário, pode despertar a cidadania em pessoas da sua rede e por isso é
importante compartilhar, afirma a Cantadeira: Eu gostei muito [da produção do
documentário] porque tem as outras pessoas que não sabem preservar o meio ambiente.
Aí a gente podia mostrar...”.
Cira, ao afirmar que gostaria de criar uma exposição fotográfica e uma música,
justificou: “Porque eu acho legal criar música e a exposição fotográfica pra você... Pras
pessoas poderem ver um pouco mais da nossa arte (Pesquisadora: da arte de quem?)
Minha [sorriso] Sobre o mundo, reciclagem, a poluição sonora [sorriso]. Pra poder
orientar as pessoas a não jogarem lixo na rua, não poluir” destaca.
Estas práticas colaborativas poderiam ser realizadas em diferentes suportes, além dos
dispositivos móveis, como sabemos. Porém eles compreendem que as tecnologias
móveis são facilitadoras das práticas de compartilhamento, já que não estamos mais
condicionados ao desktop. As tecnologias móveis aliam a possibilidade de produzir e
compartilhar em diferentes espaços:
Porque ao todo, sempre as pessoas acham que é melhor o celular. Mas com o
tablet.. Tem celular que vc filma e pode publicar, os mais avançados... Mas com
o tablet você tem como ter internet, você pode estar filmaaando, gravaaando,
publicaando. (Pesquisadora: Entendi, publicar é interessante?) [um sorriso
expressivo de confirmação] Ah porque publicar tá tão fácil agora.. não precisa
cabo USB e tal. Por isso mesmo que o tablet também ajuda. Porque você
gravando no tablet uma coisa, você tem como publicar dali mesmo. Iracema

Como vimos, 83% deles desejam compartilhar o que produzem nas redes sociais e
compreendem os modos de compartilhamento enquanto movimentos de expansão do
espaço escolar, como criação de espaços de aprendizagem em rede e como práticas
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cidadãs a serem vivenciadas na escola. Apesar disto, o trabalho por eles produzido
muitas vezes permanece nos muros das escolas. Parte do conteúdo é compartilhada
entre a comunidade escolar através de murais e mostra dos documentários entre os
alunos no modo de comunicação um-todos.

Imagens 19 e 20 – Compartilhamentos offline
Não acreditamos que estes sejam modos de compartilhamento inadequados, porém
defendemos que estes convivam com formas contemporâneas de compartilhar o
conhecimento produzido, de maneira que estejam coerentes com as tecnologias usadas
na construção deste material.
A escola não vivencia o compartilhamento nos softwares sociais – isso é importante e
relevante na experiência com cibercultura por conta da possibilidade de uma
comunicação todos-todos em que eu compartilho um texto e recebo o feedback, , na
medida em que compartilho estes “textos, fragmentos, documentários, discursos” com
os meus pares. Este texto pode fazer sentido para o outro e na medida que o outro
significa aquilo que eu disse, experimenta-se a autoria, vivencia-se a morte do autor. É o
que acontece quando clicamos no botão chamado compartilhar.
Apesar de não serem maiores de 18 anos, eles criam as suas táticas para estar inseridos
no universo dos softwares sociais: burlam a idade (com ou sem consentimento dos
pais), acessam através do perfil de familiares. Estas práticas já fazem parte do cotidiano
desses sujeitos, como vemos no gráfico baixo (67% dos alunos entrevistados acessam
Facebook).

135

Gráfico 21- Acesso ao Facebook
O compartilhamento de fotos e vídeos e conversar é o que mais atrai estes estudantes no
universo do Facebook; foram citados ambos por 58% (7 alunos), conforme aponta o
gráfico a seguir:

Gráfico 22 - O que mais gosta de fazer nos DM com o Facebook
Três dos entrevistados revelaram que têm acesso limitado a esta rede social: “Facebook
eu não uso muito porque ela [mãe] não deixa eu usar. Ela deixa só com a autorização
dela.” Caymmi. Para estes alunos, apesar de desejarem a imersão neste espaço, são
impossibilitados já que o uso do Facebook, mesmo quando autorizado pelos pais, não é
totalmente autônomo.
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Minha tia pegou minha senha. (Pesquisadora: Por que?) Sei lá! Ela não gosta de
mim não. Ela tem 15 anos, ela não gosta de mim não, anda toda hora brigando
comigo. Aí ela criou a senha e depois de 3 dias ela pegou a senha. (
Pesquisadora: E quando vc usava, você fazia o que?) O que eu mais botava era
jogo e música, botava bastante jogo. Na primeira vez que eu fui botar o jogo ela
disse que o jogo do Facebook trazia vírus. Aí eu fiquei com medo. Aí depois eu
acessei a internet pra ver se não trazia vírus mesmo e não trazia. Aí eu comecei
a botar, aí tem uma página do lado que falava tudo que botou, aí eu ia descendo
assim e só tinha jogos. Jorge Amado

O aluno que afirmou não ter acesso destaca o desejo em poder acessar: “Porque eu não
sei fazer Facebook. Eu não sei assim muito mexer em computador. E eu gostaria.. Eu
bulo na casa do meu pai, minha prima tentou fazer um pra mim, mas só que ela não
conseguiu.” Vinícius de Moraes.
Aqueles que disseram que acessam o Facebook, afirmaram ser seletivos no
compartilhamento de conteúdo: “Eu só compartilho coisas assim que eu acho bonita!
Quando eu vejo uma foto que eu gosto daquela foto, eu compartilho. Eu vi um vídeo, aí
eu gostei do vídeo, eu compartilho. Eu não gosto daqueles vídeos assim que... amostra
aquelas coisas horrível..não acho legal.” Sereia
As conversas são realizadas com pessoas, normalmente parentes,

distantes : “Pra

conversar com meus colegas, eu uso pra jogar também, pra conversar com muitas
pessoas de longe... Eu tenho uma prima mesmo que mora lá em São Paulo, eu converso
com ela. [..]”Sereia
Como foi visto, o compartilhamento em rede é algo que faz parte do cotidiano destes
alunos. Aqueles que não têm acesso demonstram o desejo para tal. Para eles publicar em
rede é uma prática pela qual eles se autorizam e que faz parte dos processos criativos.
Talvez perceberemos que criação e compartilhamento caminham juntos no fazer
contemporâneo. Para muitas dessas crianças expressar-se faz sentido a partir do
momento que esta fala atinge o outro. Esta discussão ultrapassa os limites e objetivos
deste trabalho, porém afirmamos que seja enquanto práticas com fins exibicionistas, ou
de cunho social, afetivo, político, o compartilhamento faz parte da vida desses sujeitos.
Por isso é preciso pensar sobre ele, discutir com os alunos e praticar com eles.
O diálogo da escola com o mundo contemporâneo pode ser feito a partir dessa prática
reflexiva. Dessa maneira é possível contribuir com as demandas afetivas, sociais e
políticas ofertadas pelo contexto das redes sociais. Qualificar as práticas de
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compartilhamento, hoje potencializadas pelos dispositivos móveis, pode ser uma
questão discutida e vivenciada na escola.
Dessa maneira, é possível que o diálogo com o outro (comunidade, família, gestores
públicos) seja expandido para além dos muros da escola. Para isso é preciso fazer
circular falas, denúncias, fatos, conhecimentos produzidos dentro/fora da escola com os
alunos, num trabalho em que a mobilidade física, informacional-virtual, do pensamento,
cultural sejam elementos dessa prática.
Para criar um fluxo de informacional entre escolas-escolas, escolas-comunidades,
escolas-governantes, é importante que esta escola contemporânea seja concebida
enquanto espaço de produção do conhecimento, que se questione sobre a qualidade dos
conteúdos que produz. Dessa forma a mobilidade informacional fará sentido para
aqueles que constroem a instituição assim como para a sociedade como um todo.
A mudança nas práticas escolares, quando pensamos em mobilidade do conhecimento,
informacional-virtual ou física, perpassa por alterações na estrutura física da instituição,
como afirma Pretto (2011), a criação de um sistema fortalecido como esse significa
pensar nas redes colaborativas, centradas na generosidade, na cooperação, e isso aponta
para um outro problema: a estrutura física das escolas. “Fica muito difícil continuar a
pensar na rede escolar com uma arquitetura que não favoreça essas novas e necessárias
posturas de professores, alunos e de todo o pessoal da gestão da escola.” (idem, p.113)
A não conexão interfere em tudo. Porque, por exemplo, se eu quiser baixar
qualquer aplicativo, se os meninos sugerem: Pró, por que você não baixa isso,
não baixa aquilo?! Porque eu acho que seria interessante essa construção com os
alunos, eles sentirem... poder botar eles pra baixar esses aplicativos, pra
pesquisar, pra gente construir esse processo... não pode ser feito porque não tem
essa internet. Professora 1

Ainda que tenhamos uma internet administrada de forma aberta e democrática pelo
trabalho do CGI.br, é urgente uma a conexão em alta velocidade para todos os cidadãos
em qualquer lugar do país, que possa dar conta dos atuais desafios em todas as áreas do
conhecimento. São necessárias políticas públicas que atuem de forma coordenada com
diversos ministérios, o que não temos visto acontecer, destaca Pretto (2012) que faz um
breve panorama do desafio em termos de ações governamentais:
Em relação à internet nas escolas, o Plano Nacional de Banda Larga (PNBL)
tenta cumprir suas metas e o Programa Banda Larga nas Escolas do Ministério
da Educação (MEC) tem até 2015 para atender todas as escolas urbanas (cerca
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de 55 mil) e as quase 87 mil escolas rurais até 2015. Atualmente, 59.379 escolas
públicas brasileiras já estão conectadas com banda larga. (p. 11)

De acordo com o autor, pensar em uma educação baseada na criação, na participação e,
essencialmente, no compartilhamento envolve uma política de banda larga que garanta
conexões de qualidade para toda a população; radicais transformações na legislação
sobre o direito autoral e sobre os mecanismos de financiamento da cultura com recursos
públicos; exige o fortalecimento de políticas de implementação de softwares livres na
administração pública e nas instituições de pesquisa e de educação.
A Professora 2 relata que ter os tablets na escola e não poder acessar a Internet com eles
limita muito os usos deste dispositivo, por isso, ela não incorporou ainda o tablet que
recebeu no seu cotidiano e usa o seu smartphone para estar conectada.
Por isso que o meu smartphone está sendo melhor pra mim. O tablet que eu
tenho aqui e até o que o NTM nos concedeu, eu continuo sem internet. Porque,
por exemplo, da minha casa eu consigo colocar internet da minha casa, mas
quando eu chego em outros espaços... Sem isso ele não tem graça. É de grande
importância a rede hoje. Acessibilidade não tem preço. Você tem que ter. Eu
faço de tudo pra estar com acessibilidade. Na minha casa eu tenho tranquila, e
ando com um na mão... e meu smartphone... (ri). É até um pouco vício, mas é a
importância disso. Hoje faz parte da... é a minha segunda pele. Sinceramente. E
não é exagero falar isso não, mas assim, eu não me vejo mais sem ter acesso.

Como destaca a professora, a não conexão limita as experiências com os dispositivos
móveis, já que a especificidade destes aparelhos está na possibilidade de mover-se
conectado. Possuir dispositivos conectados à internet pode contribuir para vivenciar a
mobilidade na escola. Porém, apontaremos para a assertiva de que incorporar as
dimensões da mobilidade às práticas educativas escolares traz contribuições para a
aprendizagem, porém é preciso que as mudanças se estabeleçam para além de uma
concepção instrumental, mas que sejam estruturantes no modo de fazer e viver a escola.

5.6. Uma escola com mobilidade não é uma escola cheia de dispositivos
móveis
As diferentes concepções que temos da escola revelam como visualizamos e
vivenciamos as diferentes dimensões da mobilidade neste espaço. Quando pensamos no
seu modo de organização temporal e espacial, ou quando pensamos nas funções
exercidas por cada sujeito temos em questão diferentes aspectos da mobilidade.
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As dimensões espaçotemporais são vivenciadas com base em uma lógica curricular que
preconiza formas de ser e estar no espaço escolar. De acordo com Veiga-Neto, "[...]
pode[-se] dizer que o currículo é um artefato que foi engendrado tanto 'a serviço' da
ordem e da representação quanto 'a serviço' das novas lógicas espaciais e temporais que
se estabeleceram nos limiares da Modernidade" (2002, p. 170- 171).
Estamos falando de um currículo disciplinar, que separou os saberes entre si,
fragmentou o conhecimento. Esta fragmentação pôde ser observada nas mais variadas
formas de organização escolar como na clara separação entre a hora/espaço do recreio
(momento de rir, brincar) e a hora/espaço da aula (seriedade, concentração). Os
momentos de desordem, de errar, das contradições não combinam com a sala de aula;
combinam com o momento da brincadeira, do jogar, das narrações cotidianas
despretenciosas. Essa concepção rígida de espaçotempo nas escolas tem sido
questionada na medida em que emergem em outros espaços a convivência entre o lúdico
e um conteúdo político, entre o afetivo e o científico.
A triplicidade percebido-concebido-vivido (prática do espaço - representação do espaço
– espaços de representação) nos ajuda a compreender a dinâmica espacial da escola no
que se refere à mobilidade física, informacional, cultural, etc. Se pensarmos no espaço
percebido – práticas sociais – relacionado com os sentidos que nós atribuímos aos
lugares, veremos que a escola possui uma forma de organização que determina o uso de
lugares para fins específicos (práticas): corredor é lugar de trânsito, sala de aula é lugar
de corpos imóveis, pátio é lugar da brincadeira. À medida que reproduzimos estas
práticas, mantemos a compreensão sobre aqueles lugares. O desenho do Pescador 5
ilustra essas concepções construídas sobre os locais: na sala todos estão sentados e
enfileirados, a quadra e composta por um colorido mosaico (ainda que não possua na
prática) e no corredor todos estão correndo, em movimento.
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Imagem 21 – Desenho da escola feito pelo Pescador 5
Estas relações são visualizadas no espaço concebido –representações do espaço - onde
se pode identificar o que é vivido de acordo com o que é concebido. O espaço
concebido, dominante em uma sociedade, é aquele próprio dos engenheiros, dos
urbanistas, arquitetos que concebem os lugares para determinados fins. No caso da
escola: salas de aula, pátio, cantina, secretaria, sala dos professores. Através dessas
representações visualizamos as relações de poder, sociais, políticas, que na escola são
bem delimitadas na sua organização arquitetônica.
Já no espaço vivido – espaços de representação – temos o espaço dominado que
segundo Lefebvre (2006), a imaginação dos seus “usuários” tenta modificar e se
apropriar. Essa dimensão do espaço, acreditamos corresponder às práticas instituintes, a
escola vivida! Quando visualizamos as práticas com os DM na Escola Municipal
Antônio Euzébio, presenciamos o espaço concebido, instituído, sendo afetado pelo
instituinte e vice versa.
Ao pensar nas fronteiras físicas da escola, bem delimitadas pelos muros e respeitadas
pelas práticas que raramente as ultrapassam, percebemos como estes professores e
alunos afetam o instituído com as suas táticas e usos, processos instituintes, ampliam o
espaço escolar.
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Nas práticas instintuintes existe uma busca por experiências de bricolage (Macedo,
2012), nas quais as pessoas buscam processos de autorização e autonomização, saindo
das amarras de uma condução epistemológica disciplinar, de padrões esperados, de
conceitos protegidos. A Professora 1, afirma que busca estes processos na sua prática:
“Se eu tivesse, pelo menos, dentro da escola isso aí [infraestrutura], eu iria tentar burlar
o outro lado. Porque eu aprendi uma coisa na UNEB com uma professora, duas coisas
que eu trago na minha prática pedagógica: uma coisa é tentar subverter de forma
inteligente o que for possível; e a outra forma é ter uma linha profissional” Professora 1,
fala sobre a possibilidade de trabalhar com edição de vídeo na escola.
Nesse sentido, as professoras atuam como bricoleurs (Macedo,2012), trabalhando em
favor do imaginário, da radicalidade da sua capacidade de criar, reduzindo o medo da
originalidade, tão comum nas escolas. É um movimento de lançar-se em um caminho
fecundo de implicação nos atos criativos, ser autor agente-ator-autor da sua prática.
Assim, essas professoras desafiam o cenário escolar ao se provocarem enquanto autoras
de suas itinerâncias, seja através das produções com os tablets, seja no delineamento dos
projetos, e até mesmo no reconhecer novas formas de ser e estar na escola que incluem
o deslocamento, o diálogo, o experimento, o caos do processo criativo.
Não só as questões tecnológicas de internet, de não ter os aplicativos nos
micros, de você ter que aprender um formato dentro da escola que é atender
àquela turma, naquele horário, com aquela quantidade de meninos. Tem um
processo de edição que iria requerer talvez um número menor, porém se eu
tivesse os equipamentos... mesmo que fosse aquela coisa meio assim
bagunçada, entre aspas, que se tivesse menino andando na sala, a quantidade de
menino grande, o calor... mas se eles estivessem fazendo, eu reclamando com
um, chamando outro, pra mim, eu iria assim também. Professora 1

Para vivenciar o processo de edição a professora precisaria enfrentar um “caos” não
esperado para a sala de aula concebida: barulho, bagunça, diálogo, movimento.
Percebe-se que os processos de autoria com as tecnologias móveis vão além de uma
perspectiva instrumental, que envolve o aparato tecnológico. Envolve um modo de ser
criativo que inventa e reinventa o cotidiano e suas práticas.
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Imagem 22- Professora 2 orientando a filmagem entre os estudantes
Vivenciar a mobilidade com DM na escola requer pensar as práticas com mobilidade e
em suas diferentes dimensões e isto depende de cada sujeito criativo e criador de sua
prática. A Professora 2 confirma com sua história:
Desde que eu dou aula que, há muito tempo já por sinal, eu sempre gostei do
trabalho de campo; eu acho super importante que a escola conheça o lugar onde
está, sabe? Que saia, que vá ver uma folha, que vá ver um mato, que vá ver a
rua, que caminhe pela rua, que conheça o entorno da escola. Então eu gosto
muito desse tipo de trabalho. Eu valorizo muito essa coisa de sair mesmo todos
os dias, né? Fazer uma aula de geografia, como é que eu vou fazer uma aula de
geografia só dentro da sala de aula, só vendo um mapa plano, não é? Eu posso
criar uma atividade lá fora, pra que eles observem, sabe? Então é uma coisa
minha que eu gosto, então eu vou tomando coragem, mesmo, e vou.

Professora 2 afirma que as dimensão física da mobilidade quando incorporada ao fazer
pedagógico traze ludicidade, pois dá possibilidade de vivenciar a cidade com suas
belezas durante as práticas educativas escolares. “Então eu me encanto muito com o
trabalho de rua! Ir fotografar, ir na praia... quer dizer, a gente mora num lugar lindo
desse, num bairro lindo desse e a escola fica presa só na sala? Quando a gente pode ir na
lagoa.. não precisa ir tomar banho mas ver como é que tá..”
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Para ela espaços como a Lagoa do Abaeté devem ser considerados como sala de aula.
Nessa perspectiva, percebe-se o espaço vivido enquanto espaço instituinte de práticas
que superam a rigidez com a qual o espaço escolar foi concebido. Espaços como
museus, áreas de preservação ambiental, exposições artísticas, teatros, praças públicas,
monumentos históricos, podem ser salas de aula quando nos apropriamos deles como
tal. A Professora 2 afirma que “As crianças precisam tá nessa dinâmica, sabe? De se
movimentar, ainda mais a agente aqui nesse espaço [aponta pra fora] na Lagoa do
Abaeté que uma APA, né? Área de Proteção Ambiental e você não ver, não perceber
isso como uma sala de aula, ainda mais você tendo um elemento, um objeto na mão
como um tablet.”
Na sala de aula enrijecemos a realidade em alguns conceitos e descrevemos alguns
fenômenos que parecem estar distantes de nós. Quando a escola sai das suas paredes se
vê diante de uma realidade que é dinâmica, que visualizamos diariamente (às vezes sem
atenção). Quando vivencia-se o dentro-fora da escola pode-se experimentar situações
interessantes para o processo de aprendizagem.
Esse ano mesmo eu fui com uma turma 3 vezes ver o volume da água e as 3
vezes estava com um volume diferente. Teve um momento em que eles viram a
lagoa praticamente seca. Entendeu? Então como é que você está vendo isso e os
meninos não sabem nem onde está? Então é um projeto meu desde que eu sou
professora eu sempre caminhei, eu sempre gostei de sair da sala de aula., relatou
a Professora 2.

A dimensão física da mobilidade, explorada pela professora no entorno da escola, e a
dimensão do pensamento estão imbricadas, e interferem uma na outra. Se pensarmos
que quando viajamos, o nosso deslocamento físico provoca um deslocamento cultural,
informacional, do pensamento. Assim também acontece quando saímos da escola. “Sair
da escola” (mobilidade física) proporciona uma mobilidade do pensamento, de
informação que são enriquecedoras para a aprendizagem. No caso específico da EMLA,
o trabalho realizado com os tablets proporcionou o deslocamento do espaço físico da
instituição para o entorno da escola. Nesse espaço, que se tornou escolar no sentido
amplo e simbólico, os alunos tiveram a possibilidade de se comunicar

com a

comunidade num diálogo que possuía uma intencionalidade social e política: criar um
documentário que retratasse as condições ambientais da Lagoa do Abaeté. Vinícius de
Moraes relata essa experiência ao explicar o que achou de mais interessante na
produção do documentário:
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A gente poder pesquisar as pessoas.. Tinha um moço que tava cortando capim,
que tava muito grande e ele tava cortando, aí ele falou um pouquinho sobre as
coisas que acontecem, a gente desceu, ficou filmando as coisas, falando sobre as
coisas, a gente ficou encontrando as pessoas, perguntando... Teve um moço
também que falou que a lagoa tá diminuindo mais, que antes a lagoa era muito
alta e tá diminuindo mais por causa da quentura. Vinícius de Moraes

Imagem 23 – Entrevista jardineiro
Como se observa, amplia-se o espaço escolar no sentido de que o espaço vivido alcança
diferentes configurações estabelecidas a partir das necessidades dos alunos, professores
e da comunidade no entorno, revelando uma apropriação cultural destes dispositivos, os
tablets. Nisto, visualizamos traços de uma educação numa perspectiva plural já que
como afirma Pretto (2012) esses equipamentos, e todos os sistemas a eles associados,
são constituidores de culturas.
5.6.1. Imersão nos territórios informacionais – um mergulho ainda distante
Se com as câmeras fotográficas eles já podiam fotografar, filmar e criar documentários
nos seus computadores, o que muda na escola com a presença dos tablets? Primeiro,
quando os alunos e professores se deslocavam da escola não existia o registro enquanto
objetivo central, a observação era o centro. O registro fotográfico era feito pelos
próprios professores sem um objetivo pedagógico, mas como um registro da prática.
Existia um uso cultural sem intenções educacionais claras.
Bom, a possibilidade de registro a gente já tinha com outros equipamentos...
mas, geralmente, quando se registrava alguma coisa era com a máquina
fotográfica pessoal do professor, celular, ou com uma máquina fotográfica da
escola que também se filmava. Mas aquele registro era feito num registro como
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quando você sai, vai pra um lugar, vai pra uma festa, viagem e aí você registra
aquela foto. Não era algo pensado de forma mais pedagógica como a gente quer
dar à utilização dos tablets.

Os tablets, porém, chegam a partir de uma ação governamental de inserção destes
dispositivos que previa o uso pedagógico. O olhar do professor naquele momento foi
exclusivo e direcionado ao “uso pedagógico” que ele poderia fazer do tablet. Quando
esse olhar é muito direcionado ao fazer pedagógico pode-se empobrecer o projeto, por
não conhecer e conceber aquele objeto enquanto um artefato cultural.
É interessante que aliem-se mutuamente os interesses culturais, seja pelo registro do
cotidiano, com os interesses pedagógicos. Se por um lado, quando se usavam as
câmeras existia uma prática espontânea que partia dos desejos do sujeito (neste caso era
mais restrito ao professor) e não se pensava possíveis sentidos pedagógicos, é preciso
aliar os objetivos pedagógicos aos anseios cotidianos de registro das mais diversas
práticas.
A característica multifuncional do tablet também é algo destacado quando o assunto é o
contraste entre o antes e depois dos tablets:
Eu sempre gostei muito de sair, eu sempre utilizo a saída da escola,
principalmente pro Abaeté, que eu acho que é uma área que a gente tem que
estar, é uma sala de aula que a gente tem que estar. Mas com os tablets também
já ajuda mais, porque, por exemplo, quando eu fiz o primeiro trabalho pra um
blog com os meus alunos de fotografia, foi com o celular. Eu levei o meu,
alguns alunos levaram... e agora não!!! No caso, cada um pode ter... cada um
não, mas pelo menos um trio, uma dupla, ele pode ter um material pra
fotografar, pra fazer a uma entrevista, tem um aplicativo de áudio que eles
podem estar usando.. Professora 2

A professora 1 destaca outra mudança que ainda não é vivenciada na EMLA, que é uma
realidade muito recorrente em todo o país:
Eu acho a possibilidade de ter um tablet e se ele fosse conectado a internet traz a
questão dessa mobilidade de estar ali, de poder registrar, se tiver alguma dúvida
naquele espaço, sobre aquele espaço, poder pesquisar. Esse diálogo do
presencial com o que tá registrado na rede. Esse diálogo é muito importante
porque é algo que ainda não ocorre. Porque nós não temos a internet. Eu penso
que se a nossa cidade se tornar uma cidade conectada, né?!... Inclusive eu estive
lendo sobre algo... é que eu me esqueço das coisas... sobre um projeto de cidade
conectada, de você poder estar acessando sobre aquele espaço NOS [ênfase]
espaços. Então eu sonho com isso, né?! Quem sabe... (ri)

A Professora ressalta que as experiências com os tablets na EMLA poderiam avançar no
sentido da vivência do território informacional, de experimentar aquilo que as
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tecnologias móveis proporcionam em termos de apropriação do espaço urbano. Porém a
infraestrutura disponibilizada pela escola, e a própria estrutura da cidade não possibilita
a vivência.
5.7. Fluxo Dentro-fora das escolas
O fluxo detrofora vivenciado pela experiência em produzir um documentário envolveu,
como vimos, uma mobilidade física que proporcionou maior diálogo com a
comunidade, ampliação do espaço escolar. Porém para que isso fosse possível, alunos e
professoras tiveram que enfrentar questões de ordem social e política sérias que afetam
as práticas pedagógicas realizadas com tecnologias móveis na escola e por
consequência, afetam as suas práticas criativas.
Os tablets adentram à escola numa ação governamental que visa garantir acesso a essas
tecnologias. Porém pensar a presença destes dispositivos no cotidiano escolar requer
uma compreensão ampla do contexto no qual estes dispositivos estão sendo inseridos.
Quando concebemos práticas educacionais a serem realizadas na escola é preciso
conhecer quais as realidades de cada contexto. As políticas públicas não consideram
muitas vezes a realidade no entorno das escolas ou pensam os DM enquanto desktops
em miniatura feitos para uso dentro da escola.
Alguns aspectos vivenciados na instituição e nas comunidades cotidianamente afetam
diretamente as práticas educativas realizadas com as tecnologias móveis. Uma delas é a
violência, um problema social que atinge diretamente o uso de dispositivos móveis no
Brasil, que é o segundo país no mundo no número de roubos de celulares 65 e que
registrou em 2013 mais de 1 milhão de roubos.
Quando perguntado sobre quais as contribuições que a presença dos tablets trazia para a
escola, Jorge Amado destacou que o tablet possui uma interface mais agadável, livre
dos dispositivos de entrada (mouse, teclado físico) e que contribuem para a mobilidade
nas práticas escolares. Porém ele destacou que as possibilidades de explorar o potencial
deste dispositivo no que se refere à mobilidade são limitadas diante do contexto social
de violência vivenciado em centros urbanos como o de Salvador.
65

Pesquisa realizada pela F-Secure que revela que 25% dos brasileiros já tiveram um dispositivo móvel
roubado, perdendo apenas para a Índia, aonde esse índice chega a 35%. Estes dados estão disponíveis no
site www.opovo.com.br. Acesso em 25 de janeiro de 2014.
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Com o tablet a gente fica passando, ouvindo música, e as vezes o computador
tem pessoas que não sabem bulir direito e no computador tem o mouse e tem o
teclado. (Pesquisadora: O tablet é mais fácil?) É! E o tablet a gente pode levar
pra algum lugar que quiser. (PesquisadoraEntão voce pode usar no lugar que
quiser, entendi) Nem todos!!! (Pesquisadora: Nem todos? Por que?) Porque tem
alguns lugares que a gente não pode usar na rua, então porque se passar alguma
pessoa, algum ladrão e roubar, a gente não pode não pode deixar na frente de
todas as pessoas né? (Pesquisadora: E faz como, então?) Tem guardar o tablet,
somente para algum lugar dentro de casa, no shopping, pra tirar foto...

Pensar neste contexto exige refletir sobre estratégias de superação. As professoras 1 e 2
assumem posturas diferentes em relação à interferência deste fator nos processos
criativos. A Professora 1, mais cautelosa e temerosa em relação aos riscos de ser
roubada com os alunos durante a experiência criava estratégias como enrolar todos os
tablets num jornal e colocá-los dentro de bolsas de pano que ela considerava simples
(“não chama atenção”). Os tablets só eram retirados nos momentos de fotografar,
filmar.
Além disso, a professora solicitava a presença de um dos seguranças da escola durante a
ida à Lagoa, que acompanhava todo o roteiro juntamente com a professora 1, a
professora da base comum, a pesquisadora e os alunos. No início do primeiro roteiro no
Abaeté uma das crianças, atenta a expressão corporal da professora, naquele momento
muito agitada com a responsabilidade de sair com as crianças da escola, questionou: “Tá
tremendo, pró?” Baiana 4. Durante este percurso o grupo teve a oportunidade de ser
escoltado por dois policiais militares que circulavam na região e que à pedido da
professora acompanhou o grupo até a chegada à Administração do Parque
Metropolitano do Abaeté.
Diante das precauções e receios também colocados pelo segurança da escola, a
professora tinha receio de que processo de criação sofresse a interferência daquele
estado de medo e comprometesse o trabalho: “Ou a gente encarava a coisa deixando um
pouco o medo de lado e fazia, ou então todo o processo ia sofrer danos em termos de
produtividade”, afirmou a Professora 1.
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Imagem 24 – Polícia acompanha um dos grupos de alunos no Abaeté em razão da
violência

Já a Professora 2, com outro perfil, não solicitava a presença do vigia e adentrava com
os alunos em lugares da lagoa considerados “obscuros” pela comunidade (onde pessoas
fumam maconha, usam drogas, onde pode acontecer estupros, roubos, etc.) sem nenhum
medo. O percurso até a lagoa era vivenciado com canções de samba que a professora
entoava. Ela defendia a importância de habitar os locais públicos com experiências
válidas para a comunidade:
Aqui no Abaeté, por exemplo, tem pessoas que a comunidade considera
desqualificadas, em relação a estar mesmo entre a comunidade, mas nós
temos que mostrar pra eles também que nós estamos indo, que não
podemos ter medo o tempo todo porque é importante que a gente habite o
lugar, que a gente faça com que a criança também perca esse medo de
entrar, porque com isso a gente vai abandonando os lugares, entendeu?
Estas experiências confirmam a assertiva de Pretto (2011) de que “felizmente, são
inúmeras as possibilidades de transformação dessa realidade e muitas delas estão sendo
implantadas e conduzidas por professores e professoras atuantes e animados, lutando
contra a precariedade das condições profissionais e de infra-estrutura das escolas.”
(idem, p.110) Ele ressalta que no campo das tecnologias da informação e comunicação,
torna-se necessário intensificar a apropriação das tecnologias digitais enquanto
elementos de cultura, e não apenas como aparatos tecnológicos (muitas vezes presentes
nas escolas por pressão da indústria!) que ilustram ou facilitam os processos escolares,
como é o caso dos tablets.
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5.7.1. As Entrevistas com os tablets e a formação de um complexo de referências
A produção dos documentários foi também uma experiência de mobilidade no que se
refere às trocas de saberes com a comunidade. A coleta de materiais tomou como
referência diferentes pontos de vista sobre a mesma realidade. Os alunos entraram em
contato e dialogaram com diferentes linguagens e ainda produziram o documentário
através de diferentes linguagens, como a jornalística (Documentário 1) e Rap
(Documentário 2)
Pluralidade de linguagens para traduzir uma mesma realidade e os distintos olhares
dirigidos a ela (Pescador, Administrador do Parque, Jardineiro, Vigia da escola, etc.)
enriqueceu a experiência que considerou a complexidade do fenômeno abordado. Existe
nisto um avanço no que se refere à coexistência de diferentes saberes, que dialogam
entre si, e se complementam.

Imagem 25 – Pescador e morador da região relata as mudanças de nível da lagoa
A fala do Morador da comunidade explica as mudanças no nível de água da Lagoa por
ele observadas durante os anos. Essa fala se complementa com a explicação da
Professora que justifica o fato com fenômenos urbanos que afetam a Lagoa, como
ocupação inadequada do entorno com moradias e complexos hoteleiros, além do
aquecimento global, fenômeno ambiental que afeta países do mundo inteiro.
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Já na Administração do Parque, os alunos foram recebidos na sala do Sr. Pedro,66
Administrador do Parque Metropolitano do Abaeté, que relatou lendas do Abaeté,
desfez mitos sobre a existência de areia malvediça na lagoa. O administrador deu novos
significados aos fatos lendários, referenciados pelos próprios alunos durante a
entrevista, justificando a morte de moradores na lagoa (justificada através de lenda)
com explicações da Física. Muitas pessoas morrem na Lagoa por choque térmico, já que
a Lagoa do Abaeté tem diferentes temperaturas, segundo Senhor Pedro. Quando pessoa
passa de uma temperatura para outra sofre um choque térmico que pode levar a
afogamento.

Imagem 26 – Entrevista ao Administrador do Parque
Percebemos durante a produção do documentário que quando a escola sai das suas
paredes ela acolhe outras referências, recorrem a um saber vivo e dinâmico presente na
fala das pessoas. É possível dialogar com o saber popular das lendas e com as
explicações Físicas. Ambos convivem numa experiência de educação que respeita os
fenômenos na sua complexidade, explicados pela ciência, ou pela cultura.
Nessa experiência observou-se também que a figura de orientação não está centrada no
professor, outras pessoas que fazem parte do cotidiano desses sujeitos tem voz e
compartilham o seu saber com a escola.

66

Utilizarei um nome fictício para não identificá-lo.
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Imagens 27 e 28 – Administrador do Parque explica lendas populares da comunidade
A comunidade também colabora ensinando: “As pessoas colaboraram com a gente.
Tem gente que não colabora, que fica com vergonha... mas no Abaeté teve muuuita
gente que colaborou. (Pesquisadora: As pessoas da comunidade?) Foooi, falaram a
verdade, como o abaeté eeera como o Abaeté tá sendo... como o Abaeté se continuar vai
ser...” Iracema

Imagem 29 – Casa da música
A produção desses materiais, com as possibilidades das tecnologias digitais em rede,
“possibilita um olhar profundo para a cultura local e, ao mesmo tempo, um olhar
multifacetado e ampliado, conectado com o mundo.” (PRETTO, 2012, p.99) Além
disto, percebemos que os educandos davam um sentido de cidadania à experiência de
produzir um documentário (tirar fotos, gravar vídeos): “Eu gostei muito porque tem as
outras pessoas que não sabem preservar o meio ambiente. Aí a gente podia mostrar...
Foi tão bom tirar foto, eu gostei de tirar foto.” Cantadeira
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Imagem 30 – Gravação de reportagem
Nesse sentido, segundo os alunos, a partir de processos criativos como esse é possível uma
ampliação de suas experiências políticas na comunidade. Além disso, na medida em que eles
afirmam querer publicar estas produções nas redes sociais, percebe-se que foi despertado o
desejo de vivenciar práticas de compartilhamento que envolvam ações cidadãs na rede,
contribuindo para novas formas de apropriação desses espaços de fala. Falas que podem falar de
meio ambiente, de lendas, arte, etc.

Imagem 31- Exposição Artística sobre reaproveitamento do lixo na Casa da música
Podemos dizer que nessa perspectiva de diálogo, "A escola corresponderia também, a
uma tecnologia intelectual [...] funcionando como um ponto ou nó de uma imensa rede
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de conhecimento. Neste sentido, permitiria múltiplas conexões com os diversos tipos de
saber, permitindo saltar de um para outro." (LIMA Jr. 2007)
Diante dessa experiência, diante da fala dos alunos e professoras, seus desejos e anseios
por uma educação em rede, que compartilha saberes, que se conecta com a comunidade,
propomos novos pensamentos em torno da prática educativa.

Neste momento

contemporâneo é relevante pensar na ideia do partilhamento on line intensivo
(PRETTO, 2010), pensando numa educação que compreenda as múltiplas
possibilidades trazidas pela complexidade.
Deseja-se uma escola que esteja atenta ao desejo dos alunos pela autoria, através da qual
ele se inscreve, se autoriza, emancipa. Já que compreendemos que “[...]o sujeito ao
escrever, inscreve-se também nas entrelinhas do seu texto, traça seu perfil na textura do
seu dizer, a sua identidade[...]” (SILVA, 2008, p. 180) Que esta escola seja espaço,
portanto, de criação e experimentação, uma rede que valoriza a comunidade com sua
multiplicidade de pontos, valores, culturas.
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6. Itinerâncias reabertas: novos desafios para a autoria em tempos de
cibercultura
O itinerário da pesquisa que parece ser uma viagem com início, meio e fim revela na
sua essência o seu caráter inacabado. As experiências vividas durante as itinerâncias
investigativas não apontam para pontos fixos e firmes a serem habitados, mas ajudam a
delinear novos percursos as serem trilhados. Não trazemos ao leitor respostas prontas
sobre a relação tecnologias móveis e autoria, mas delineamos possíveis caminhos e
apontamos questionamentos que podem contribuir nessa jornada nômade que é a busca
por processos de autorização no ciberespaço.
Deixaremos brechas que serão preenchidas pelos sujeitos no fazer cotidiano da escola,
no caminhar deste percurso iniciado, cujas trilhas futuras não conhecemos, mas
apontamos possíveis caminhos para o investimento em práticas autorais com as
tecnologias móveis.
Na busca por compreender como o processo de apropriação das tecnologias móveis por
alunos da Escola Municipal Lagoa do Abaeté contribui para as suas práticas autorais
percebemos que a construção do documentário com os tablets proporcionaram aos
alunos a possibilidade de assumir o protagonismo do fazer discursivo, na medida em
que participaram ativamente da escrita do roteiro do documentário e da sua execução.
Ao se apropriarem das tecnologias móveis dentro e fora da escola os alunos percebem o
potencial comunicativo, político e social destes dispositivos na medida em que
visualizam a possibilidade de construção de uma fala pela qual eles se autorizam,
constroem conteúdos, compartilham saberes. Para estes alunos, os tablets proporcionam
um fazer criativo que contempla a singularidade do sujeito (“algo que eu criei, pró”).
Estas criações para eles podem ser difundidas através do compartilhamento em rede
proporcionado pela cibercultura. Segundo eles as práticas de compartilhamento em rede
podem se configurar como atos de cidadania: eu posso dizer para o outro através do
documentário que precisamos preservar a Lagoa, eu posso ensinar como reutilizar as
garrafas plásticas através de um tutorial disponibilizado no Youtube. Além disso, eles
afirmam que estas práticas autorais em rede contribuem para a ampliação dos espaços
de aprendizagem na medida em que outras pessoas podem aprender com os conteúdos
por eles produzidos.
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Por ter uma interface intuitiva e por ser móvel, eles acreditam que produzir com o
tablet é mais interessante porque “ você pode fazer tudo ali”. Além disso, destacam que
as tecnologias móveis facilitam o compartilhamento em rede de conteúdos (fotos,
vídeos, textos, etc.) já que é possível através da Rede sem fio acessar a Internet e
disponibilizar suas produções, suas autorias.
A perspectiva de autoria desses estudantes aponta que para eles o compartilhamento em
rede faz parte dos processos criativos. Criar e compartilhar caminham juntos e as
tecnologias móveis facilitam essas práticas ao nos descondicionar dos desktops. Porém,
a escola não adentrou ainda neste novo paradigma comunicacional, por conta da falta de
infraestrutura adequada no que se refere às redes móveis.
Ainda assim, estes sujeitos se implicaram nos processos criativos, assumindo o papel de
fotógrafos, jornalistas, repórteres, etc. e se empoderaram do lugar de sujeitos que falam,
anunciam, denunciam. Para eles este foi um dos elementos mais importantes na criação
do documentário, além da possibilidade de diálogo com a comunidade, destacada por
eles. Eles revelaram o desejo de compartilhar os conteúdos que produzem na escola e
afirmaram que essas práticas de compartilhamento podem se configurar em eventos de
cidadania e criar espaço de aprendizagem.
Durante produção do documentário percebeu-se que a apropriação do lugar de autor
teve algumas limitações no que se refere à interdição do discurso presente comumente
presente nas práticas pedagógicas. Os estudantes não participam das definições dos
temas que serão abordados na escola, e o seu desejo não é considerado nas seleções de
conteúdos a serem trabalhados na escola. Essa realidade reflete na produção do
documentário, que não contou com a participação dos alunos na concepção do conteúdo
a ser criado. Dessa maneira, percebemos que a mediação docente interfere no fazer
criativo ao limitar a participação dos alunos das diferentes etapas do processo de
construção do documentário.
Além das interdições do discurso na etapa de definição do conteúdo a ser abordado, os
estudantes não participaram da fase final da construção do documentário por conta de
limitações no letramento. As próprias professoras realizaram a edição, pois apesar de
acreditarem ser necessário, não encontraram caminhos para viabilizar o letramento das
crianças no que se refere à edição dos vídeos.
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Questões como falta de conexão para baixar os aplicativos de próprios para edição,
número de alunos na turma e superação de uma concepção rígida sobre os modos de ser
e estar em sala de aula, já que segundo elas editar envolveria barulho, movimento em
sala de aula, ou seja, práticas indesejadas pela escola, adestradora de corpos imóveis.
Além disto, de acordo com as professoras os tempos da escola organizados num
calendário escolar rígido ainda não abriram espaço para processos de letramento como
esse. Apontam, porém, caminhos como a realização de oficinas voltadas para produção
e edição de vídeo no turno oposto.
Nesse sentido, percebemos que o investimento em múltiplos letramentos na escola
interfere nas condições que aqueles sujeitos possuem para assumir o lugar de autores
das suas produções já que precisamos nos apropriar das diferentes linguagens para nos
expressarmos através delas.
Os limites dessa pesquisa no que se referem à intervenção deixam brechas para
possíveis ações no que diz respeito aos múltiplos letramentos na EMLA. Neste trabalho
não foi possível, adentrar à escola em um tempo em que fosse possível diagnosticar e
intervir, pois enfrentou-se durante esse processo o desafio de sincronizar os tempos e
exigências da academia com o cronograma escolar e principalmente a entrada na escola
envolveu o tempo das autorizações institucionais67 cabíveis.
Ainda que não tenham se apropriado radicalmente da produção de vídeo, estes
estudantes querem ir além, desejam ser criadores também de jogos eletrônicos, artefato
presente na vida deles e que desperta fortemente o desejo. Para que isso seja possível,
essas crianças precisam se apropriar de uma nova linguagem, a linguagem de
programação, hoje já apresentada de forma lúdica por diferentes softwares e aplicativos
voltados para crianças. Esse desejo tem despertado governos e instituições de ensino
para o ensino da lógica de programação voltado para crianças.
Ao trabalhar com essa possibilidade, é importante que não se trilhe uma perspectiva
simplesmente mercadológica de alimentação de um mercado com futuros profissionais
da área, ou que invista na compra de aplicativos e softwares desse tipo visando
meramente uma modernização das escolas. É importante que no centro desses projetos
esteja o interesse por letrar sujeitos em uma linguagem que é hoje tão consumida, e
67

O diretora da Escola só permitiu o início da pesquisa após aprovação de órgão da Secult.
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restrita a profissionais da área, dando mais plasticidade aos softwares produzidos. Dessa
maneira, poderemos nos apropriar do lugar de autores dos nossos próprios aplicativos.
Visualizamos com cada vez mais frequência casos de crianças e adolescentes de classe
média/alta que se apropriaram dessa linguagem e já estão produzindo seus aplicativos
de acordo com os próprios desejos e demandas, diferentemente das crianças que
participaram desta pesquisa. Este cenário aponta para o seguinte questionamento: de que
maneiras diferenças sócio-econômicas interferem na apropriação da condição de autor
no contexto da cibecultura. Formas contemporâneas de se autorizar estão surgindo,
porém visualizamos que este universo muitas vezes é restrito a um determinado
contexto sócio-econômico considerando que os acessos mesmo no ciberespaço não são
neutros, envolve questões sociais, políticas e econômicas.
Antes para tornar um texto/conteúdo público precisávamos passar pelo crivo das
grandes editoras, emissoras, das grandes mídias. Hoje com a possibilidade de criação de
sites para amadores, essa dificuldade foi minimizada. Atualmente, no universo os
dispositivos móveis, a linguagem da programação tem sido almejada por muitos sujeitos
que desejam se apropriar dela para se autorizar na produção dos seus próprios
aplicativos. Criar através dos aplicativos é interessante, mas os sujeitos começam a
desejar criar os seus próprios jogos, aplicativos a partir das suas demandas cotidianas.
A criação dos seus próprios aplicativos por professores do ensino básico ampliaria as
possibilidades autorais no trabalho com DM. O docente poderia criar seu aplicativo de
acordo com a sua realidade, ou necessidade. Esse desafio atinge diretamente as
universidades brasileiras no que se refere à produção de conteúdo para os DM em língua
portuguesa – livros, jogos, aplicativos. As escolas que possuem os tablets carecem de
conteúdos, principalmente e-books em língua portuguesa.
Como vimos autorias contemporâneas estão em jogo. Diante desse contexto, nós
educadores, designers, programadores, precisamos pensar no que faremos com estes
novos autores, da periferia e dos playgrounds, que querem surgir!
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Lista de Escolas Municipais contempladas com o os 400 tablets na
Prefeitura de Salvador no ano de 2012

68

Nome

Localização

IDEB

Escola Municipal Metodista Susana Wesley

R: Luiza Marrin, Boca do Rio. CRE Itapuã.

5.8

Escola Municipal Nova do Bairro da Paz

R: Nelson Mandela, 290. Bairro da Paz. CRE Itapuã

4.1

Escola Municipal Padre Confa

R: Recanto Feliz, Bairro Costa Azul. CRE Itapuã.

4.0

Escola Municipal União Caridade e Abrigo

R: Heitor Dias, Bairro Boca do Rio. CRE Itapuã.

Sem
média.

Escola Municipal São Cristóvão

Conjunto Habitacional São Cristóvão, Bairro São
Cristóvão. CRE Itapuã.

4.6

Escola Municipal Carlos Murion

Rua Barreto Pedroso, Bairro Pituaçu. CRE Itapuã.

5.4

Escola Comunitária de Canabrava

Rua Bem-te-vis, Bairro Canabrava. CRE Cajazeiras.

3.2

Escola Municipal Prof. Milton Santos

Rua Principal, Bairro Valéria. CRE Cajazeiras.

4.6

Escola Municipal de Novo Marotinho

Avenida Aliomar Baleeiro, Bairro Novo Marotinho.
CRE Cajazeiras.

Sem
média.

Escola Municipal Dr. Eduardo Doto

Rua Pedro dos Reis Gordilho, Bairro Ilha de Maré. CRE
Subúrbio I.

5.3

Escola Municipal Mirantes de Periperi

Conjunto Mirante de Periperi

3.2

Escola Municipal Osvaldo Cruz

Rua do Meio, Bairro Rio Vermelho. CRE Orla.

5.4

Escola Municipal Lagoa do Abaeté68

Travessa Paulo Afonso Baqueiro, S/N, Nova Brasília de
Itapuã

À lista original da dissertação de Handerson Damasceno foi acrescentada Escola Municipal Lagoa do
Abaeté, pois ela não fez parte do seu universo de pesquisa.
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APÊNDICE
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ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA
PROFESSORES
1. Como você encarou a proposta de trabalhar com os tablets no início do projeto?
2. Como se deu o processo de formação para o trabalho com os tablets nas escolas?
Como você avalia esse processo?
3. Os dispositivos móveis estão presentes no seu cotidiano? Como?
(perguntar se usa redes sociais, se costuma fotografar, criar vídeos, compartilhar informações)

4. De que forma nascem os projetos de produção de documentário e programa de
rádio?
5. Como se dá a escolha dos temas do documentário rádio?
6. Como se dá a produção dos roteiros destes documentários e programas de rádio?
(Perguntar sobre as dificuldades encontradas e as potencialidades)

7. De que maneira é realizado o compartilhamento destas produções?
8. Você acredita que os trabalhos pedagógicos realizados com os tablets têm
interferido na aprendizagem escolar (nas iniciativas criativas)? De que forma?
9. Você acredita que a presença dos tablets e celulares, no cotidiano de professores
e alunos, tem interferido na dinâmica escolar?
(formas de registrar o cotidiano, se comunicar com outros espaços fora da escola)
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ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA
ALUNOS
1. Você tem algum dispositivo móvel (celular/tablet/smartphone)?
Se sim: quais? Você utiliza na escola?
Se não: utiliza de outra pessoa (familiar, amigo, escola)?
2. Esses dispositivos têm acesso à internet? Quais dispositivos?
3. Em quais locais você utiliza os dispositivos móveis?
4. O que você mais gosta de fazer com dispositivos móveis?
5. Como você aprendeu/aprende a utilizar o tablet?
6.

Desta lista, o que você gostaria de criar com um tablet ou celular? Por que?
Como você criaria? (entregar a lista impressa)

7. Para você, o que mudou na escola com a presença dos tablets?
8. O que você achou mais interessante na produção do documentário? Por que?
9. Você se sente motivado ao produzir textos, vídeos, áudios com o tablet? Por
que?
10. Você usa Facebook? Se sim, compartilha textos, fotos e vídeos na rede? Sobre o
que se trata?
11. Você gostaria de compartilhar o que produz na escola com os tablets nas redes
sociais? Por que?

Lista de conteúdos (Questão 6)
Filme (curta/documentário)
Exposição fotográfica
Carta
História em quadrinho
Programa de rádio
Quadros/desenhos
Jogo eletrônico
Mensagens de texto
Poesias
Guias turísticos
Tutoriais
Programas de rádio (podcast)
Noticiário (blog jornalístico)
Clips musicais
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Esta pesquisa seguirá os Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução no 466/12 do
Conselho Nacional de Saúde.

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:
Nome do participante
(menor):__________________________________________________
Nome do responsável:
________________________________________________________
Documento de Identidade:_____________________-_______
Data de Nascimento:___/___/___
Sexo: M ( ) F (
Endereço: _________________________________________________
Bairro:______________ Cidade: _____________________CEP: __________
Complemento___________________________ Telefone: (_____)
_____________________

)

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA:
TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Cultura da mobilidade e autoria:
um estudo de caso sobre o uso dos tablets na Rede Municipal de Ensino de
Salvador
2. PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Tatiana Santos da Paz
CARGO/FUNÇÃO: Pesquisadora/Mestranda (PPGEduC/ UNEB)
3. DURAÇÃO DA PESQUISA: 03 meses.
1.

III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO ESTUDANTE OU
SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO:
O Sr.(a) e seu filho está sendo convidado para participar como voluntário da
pesquisa: Cultura da mobilidade e autoria: um estudo de caso sobre o uso dos
tablets na Rede Municipal de Ensino de Salvador, de responsabilidade da
pesquisadora Tatiana Santos da Paz, professora Mestranda do Programa de Pósgraduação Educação e Contemporaneidade (PPGEduC/UNEB). O presente estudo tem
por objetivo investigar como o processo de apropriação das tecnologias móveis por
alunos da Escola Municipal Lagoa do Abaeté interfere nas práticas autorais destes
sujeitos. Caso o Sr(a) concorde em participar e autorize a participação de seu filho(a)
ele será observado durante as atividades desenvolvidas na classe. A participação de seu
filho na pesquisa tem como risco apenas o desconforto dele durante a observação, o
que será minimizado uma vez que a equipe do projeto se compromete a interromper a
observação caso a criança assim deseje caso a professora solicite. É importante
informá-lo que, caso o Sr(a) não queira participar e permitir a participação de seu filho
não haverá qualquer prejuízo na relação dele com o professor, com a escola, com a
Universidade ou com a equipe executora deste projeto. A participação do Sr(a) e de seu
filho neste projeto é confidencial, ou seja, ele não será identificado em nenhum
momento quando da publicação dos resultados, não haverá nenhuma despesa ou
pagamento devido a participação.
O desenvolvimento deste projeto terá como
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benefício a socialização de dados e informações sobre o uso dos tablets na escola que
poderão contribuir para a qualificação deste trabalho e como consequência, para o
processo de aprendizagem dos estudantes da escola. Informamos ainda, que caso o
Sr(a) se sinta prejudicado por sua participação nesta pesquisa terá direito a indenização
conforme o que estabelece as leis brasileiras (Res 466/12 CNS/MS).
Ao concordar o Sr.(a) receberá uma cópia deste termo onde consta o número do
telefone da pesquisadora principal e do orientador, do Comitê de Ética da UNEB e
da CONEP nos quais poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação,
agora ou a qualquer momento.
V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E
RESPONSÁVEIS
PELO ACOMPANHAMENTO DA
CONTATO EM CASO DE DÚVIDAS.

TELEFONES DOS
PESQUISA, PARA

Pesquisadora responsável (Orientador): Lynn Alves – Rua Alameda Benevento, 456.
Pituba. Edf. Laguna Madre, 804. Salvador-BA. CEP: 41830-595. Tel. 9979-4618
Tatiana Paz – Rua Fernando Cardoso, 225. Boca do Rio. Salvador-BA. CEP: 41.710725. Tel: (71) 9350-5965
Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos – CEP/UNEB, UNEB - Pavilhão
Administrativo – Térreo - Rua Silveira Martins, 2555, Cabula. Salvador-BA. CEP:
41.150-000 Tel: (71) 31172445 E-mail: cepuenb@uneb.br
COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA – CONEP SEPN 510
NORTE, BLOCO A 1º SUBSOLO, Edifício Ex-INAN - Unidade II - Ministério
da Saúde CEP: 70750-521 - Brasília-DF Telefone: (61) 3315-5878 E-mail:
conep@saude.gov.br

VI-CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Eu _______________________________________________ declaro que, após ter sido
devidamente esclarecido pela pesquisadora, ter entendido o que me foi explicado e
concordo em participar e autorizar a participação de meu filho no presente Protocolo
de Pesquisa. Permito, também, que os resultados obtidos sejam apresentados e
publicados em eventos e artigos científicos desde que a identificação de meu filho
seja preservada.
Salvador, ______ de _________________ de 2013__

______________________________________
Assinatura do responsável pelo sujeito da pesquisa

__________________________________
Assinatura do pesquisador
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I
Termo de assentimento do menor
Esta pesquisa seguirá os Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução no 466/12 do
Conselho Nacional de Saúde

Você está sendo convidado para participar da pesquisa Cultura da mobilidade e
autoria: um estudo de caso sobre o uso dos tablets na Rede Municipal de Ensino de
Salvador. Seus pais permitiram que você participe. Queremos saber como o tablet
ajuda os estudantes a se tornarem autores de suas próprias histórias.
Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu e você não terá
nenhum problema se não aceitar ou desistir. Caso aceite ,será observado durante as
aulas e é possível que se sinta desconfortável algumas vezes se isso acontecer à
pesquisadora se compromete a interromper a observação. Mas há coisas boas que
podem acontecer com a realização deste projeto, pois a presença dos tablets na escola
poderá proporcionar aos alunos momentos de criação com liberdade e de forma que
ajude no seu processo de aprendizagem.
Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a outras pessoas,
nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa
vão ser publicados, mas sem identificar as crianças que participaram da pesquisa.
Quando terminarmos a pesquisa os resultados serão publicados em jornais e revistas
cientificas e você e a escola também terão acesso ao resultado eles.
Você ainda poderá nos procurar para retirar dúvidas pelos telefones:
Lynn Alves – Tel. 9979-4618
Tatiana Paz – Tel. 93505965
Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos – CEP/UNEB, UNEB - Pavilhão
Administrativo – Térreo - Rua Silveira Martins, 2555, Cabula. Salvador-BA. CEP:
41.150-000 Tel: (71) 31172445 E-mail: cepuenb@uneb.br
Eu ___________________________________________ aceito participar da pesquisa
Cultura da mobilidade e autoria: um estudo de caso sobre o uso dos tablets na
Rede Municipal de Ensino de Salvador. Entendi os objetivos e as coisas ruins e as
coisas boas que podem acontecer. Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que,
a qualquer momento, posso dizer “não” e desistir. Os pesquisadores tiraram minhas
dúvidas e conversaram com os meus responsáveis. Recebi uma cópia deste termo de
assentimento, li e concordo em participar da pesquisa.
Salvador, ______ de _________________ de 20__

______________________________________
Assinatura do participante da pesquisa
__________________________________
Assinatura do pesquisador
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UNIVERSIDADE DO ESTADO
DA BAHIA - UNEB
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA
Título da Pesquisa: Cultura da mobilidade e autoria: um estudo de caso sobre o uso dos tablets na rede
municipal
Pesquisador: Tatiana Paz
Área Temática:
Versão: 1
CAAE: 19912913.9.0000.0057
Instituição Proponente: Universidade do Estado da Bahia
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio
DADOS DO PARECER
Número do Parecer: 541.633
Data da Relatoria: 20/12/2013
Apresentação do Projeto:
O protocolo de pesquisa Cultura da mobilidade e autoria: um estudo de caso sobre o uso dos tablets na
rede municipal trata se de um projeto de mestrado vinculado ao PPGEDUC UNEB no qual pretende se
investigar como o processo de apropriação das tecnologias móveis por alunos da Escola Municipal Lagoa
do Abaeté interfere nas práticas autorais destes sujeitos por meio da realização de um curso de 128 horas
a ser realizado com 15 alunos matriculados no 5º ano da Escola Municipal Lagoa do Abaeté o qual será
realizada no ambiente escolar. As atividades a serem desenvolvidas no projeto incluem também a
realização de discussões em grupo e a aplicação de questionários e realização de entrevistas.

Objetivo da Pesquisa:
Objetivos primário:
Investigar como o processo de apropriação das tecnologias móveis por alunos da Escola Municipal Lagoa
do Abaeté interfere nas práticas autorais destes sujeitos
Avaliação dos Riscos e Benefícios:
de acordo com a análise a pesquisa representa risco minimo ao participante sendo este caracterizado pelo
desconforto resultante das atividades e/ou da realização da gravações em vídeo e ou cansaço. Tendo em
vista que a pesquisa se dará por meio da realização de um curso de

Endereço: Rua Silveira Martins, 2555
Bairro: Cabula
CEP: 41.195-001
UF: BA
Município: SALVADOR
Telefone: (71)3117-2445
Fax: (71)3117-2415
E-mail: cepuneb@uneb.br
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Continuação do Parecer: 541.633

extensão no qual o participante realizara sua inscrição, os compromissos de sigilo e confidencialidade e a
liberdade do participante em se retirar da pesquisa caso assim deseje consideramos a minimização dos
riscos prevista pelo pesquisador.
Quanto aos benefícios resultantes do desenvolvimento da proposta: aos envolvidos na pesquisa como
participantes a inserção no curso Jogos eletrônicos em processos formativos ¿ construindo olhares e
aprendizagem mediados pelos games poderá possibilitar um maior aprendizado quanto aos processos de
produção de roteiros, filmagens realizadas dentro e fora da escolas, edição dos vídeos . O projeto também
poderá vir a fornecer dados sobre como os alunos criam documentários, textos, fotografias a partir do uso
dos tablets e como isto contribui para a aprendizagem destas crianças.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
O protocolo de pesquisa proposta é relevante e exequível.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
As declarações apresentadas são condizentes com as Resoluções que norteiam a pesquisa envolvendo
seres humanos. Os pesquisadores envolvidos com o desenvolvimento do projeto apresentam declarações
de compromisso com o desenvolvimento do projeto em consonância com a Resolução 466/12 CNS/MS,
bem como com o compromisso com a confidencialidade dos sujeitos da pesquisa e as autorizações das
instituições proponente e coparticipante.
O TCLE apresentado possui uma linguagem clara e acessível aos sujeitos da pesquisa e atende ao disposto
na resolução 466/12 CNS/MS contendo todas as informações necessárias ao esclarecimento do participante
sobre a pesquisa bem como os contatos para a retirada de duvidas sobre o processo

Recomendações:
Recomendamos ao pesquisador atenção aos prazos de encaminhamento dos relatórios parcial e/ou final.
Informamos que de acordo com a Resolução CNS/MS 466/12 o pesquisador responsável deverá enviar ao
CEP- UNEB o relatório de atividades final e/ou parcial anualmente a contar da data de aprovação do projeto.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
Após a análise consideramos que o projeto encontra se aprovado para a execução uma vez que atende ao
disposto nas resoluções que norteiam a pesquisa envolvendo seres humanos não havendo pendências ou
inadequações a serem revistas
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Continuação do Parecer: 541.633

Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
Considerações Finais a critério do CEP:
Após a análise com vista à Resolução 196/96 CNS/MS o CEP/UNEB considera o projeto como APROVADO
para execução, tendo em vista que apresenta benefícios potenciais a serem gerados com sua aplicação e
representa risco mínimo aos sujeitos da pesquisa tendo respeitado os princípios da autonomia dos sujeitos
da pesquisa, da beneficência, não maleficência, justiça e equidade. Informamos que de acordo com a
Resolução CNS/MS 196/96 o pesquisador responsável deverá enviar ao CEP- UNEB o relatório de
atividades final e/ou parcial anualmente a contar da data de aprovação do projeto.

SALVADOR, 26 de Fevereiro de 2014

Assinador por:
Andrea Cristina Mariano
(Coordenador)
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