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Olho de Lince
Quem fala que eu sou esquisita, hermética
É porque não dou sopa, estou sempre elétrica
Nada que se aproxima, nada me é estranho
Fulano, sicrano, beltrano
Seja pedra, seja planta, seja bicho, seja humano
Quando quero saber o que ocorre a minha volta,
Eu ligo a tomada abro a janela escancaro a porta
Experimento, invento tudo, nunca jamais me iludo
Quero crer no que vem por aí beco escuro
Me iludo, passado, presente, futuro, urro
Reviro balanço, reviro na palma da mão o dado
Futuro, presente, passado
Tudo sentir total
É chave de ouro do meu jogo
É fósforo que acende o fogo
Da minha mais alta razão
E na sequência de diferentes naipes
Quem fala de mim tem paixão.
Waly Salomão, 1983
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Dedico esta produção ao meus pais Eustáquio Cardoso e Iracema Menezes de
Oliveira(in memorian), por acreditarem na minha capacidade, investirem na minha
formação, pelo apoio constante e amor incondicional.
Aos meus filhos, Tayná, Arthur, Otávio e Vanessa de onde tirei todas as minhas
forças e que são razão do meu viver.
A Daniela Leal, parceira na criação dos meus filhos, amiga, irmã, sem a qual os
caminhos trilhados até aqui seriam muito mais difíceis.
O amor que sinto por vocês é do tamanho do caminho pra Lua e da Lua pra Terra.
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Meus Agradecimentos
Um galo sozinho não tece uma manhã
Ele precisará sempre de outros galos.
De um que apanhe esse grito que ele
e o lance a outro; de um outro galo
que apanhe o grito de um galo antes
e o lance a outro; e de outros galos
que com muitos outros galos se cruzem
os fios do sol de seus gritos de galo,
para que a manhã, desde uma tela tênue,
se vá tecendo, entre todos os galos. [...]
João Cabral de Melo, 1968
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Na tessitura desta produção, vários foram os sujeitos que contribuíram para
que o tear fosse possível de ser montado e que o tecido apresentado pudesse ter sua
estampa urdida.
Nos apretechos utilizados para urdidura do tecido apresentado, estão
contribuições de sujeitos “anônimos” – não são citados – mas que entrelaçaram suas
vidas com a minha e que, com isso, contribuíram significativamente para que fosse
possível o delineamento de cada parte da estampa elaborada.
Cotidianamente percebo que na costura a vida é feita de colos, de feridas que
cicatrizam, de amigos que celebram ou choram junto; de momentos em que contamos
com o outro e que o outro conta com a gente.... Que a vida é feita de algumas pessoas
que direcionam todo o seu potencial criativo para melhorar a qualidade da vida de
outras pessoas... Que é feita de idas e vindas, encontros e desencontros, e que nessas
idas e vindas pela estrada da vida, vamos, em parceria, trocando conhecimentos,
dividindo angústias, felicidades.... Que na vida encontramos/somos muros ou pontes e
cais... Que atravessamos cidades, estradas, avenidas, ruas... de carro – UNO, ônibus,
a pé...
Na tessitura da vida somos rostos que recebem/dão beijos... mãos que se dão,
braços que se abraçam... como linhas que se entrelaçam. Existem pessoas que
cruzam nosso caminho que são gostáveis, apaixonantes, sedutoras, sensíveis,
generosas...

rabugentas,

distraídas,

mal-educadas,

conectadas,

possíveis

e

impossíveis; que se entregam, que se privam, que machucam, que curam, provocamnos sorrisos, dor... ensinam-nos lições de vida que ficarão guardadas para sempre. O
que nos faz perceber que o tecido da vida é costurado com as linhas de tantas outras
vidas entrelaçadas e que devemos ser gratos por esse entrelaçamento.
Desse modo não posso deixar de agradecer as outras vidas entrelaçadas à
minha que, sem as quais, é possível que eu não tivesse conseguido elaborar o tecido
desta pesquisa.
Agradeço à Deus, Autor da minha existência, a Ele toda Honra, Glória e
Louvor. Agradeço pelo milagre da vida; por me tornar capaz de me superar, vencer os
desafios postos na minha vida, a transpor limites, a despeito de todas as adversidades
vividas. Por me fazer capaz de deixar meus passos medrosos e inseguros, e me fazer
alçar grandes vôos.
Aos meus pais, Eustáquio Cardoso e Iracema (in memorian) por terem,
desde cedo, me incentivado a ser autora de mim mesma, investindo em minha
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formação, sempre me incentivando a buscar realizar os meus sonhos, desde os
primeiros passos, com eles aprendi o valor da honestidade, do respeito, da ética, da
solidariedade, do estudo e da leitura; À vocês o meu eterno amor.
Aos meus filhos, Tayná, Arthur, Otávio e Vanessa, motivo principal da minha
busca incessante em tentar me tornar uma pessoa/mãe melhor e sei que para vocês foi
muito difícil crescer com uma mãe um tanto ausente, por conta do trabalho e do estudo
– lembro de Arthur, aos 5 anos, me perguntando se eu nunca iria parar de estudar...
São vocês quem me inspiro e que me dão força para seguir em frente na perspectiva
de ser autora de mim e assim me reinventar a cada dia/instante, como pessoa e como
mãe. Vocês me desafiam à ir além do que eu imagino – a me superar, transcender os
meus limites. Através da existência de vocês a minha história continuara a ser contada.
À vocês o meu amor mais profundo e incondicional.
Aos meus irmãos, Sandrinha, Nem, Mara, Egêce e Eustácio/Donho (in
memorian), com cada um eu aprendi a ser o que sou, o valor do perdão, a superar
dificuldades, o respeito a diferença. A superação da dor e da saudade – Donho, meu
irmão, minha alma gêmea um agradecimento especial pra você que me amou
incondicionalmente e que tive a felicidade de fazer parte da vida, mesmo que por pouco
tempo. À vocês o meu amor mais profundo.
À Daniela Leal, amiga/parceira na criação dos meus filhos, presenteada por
Deus, sem a qual parte da minha trajetória formativa e profissional, seria muito mais
difícil de concretizar. Obrigada por ser a “mãe” de meus filhos nos momentos em que
estive ausente. Por possibilitar que eu pudesse mergulhar nos estudos e na
qualificação profissional de modo tranquilo, por ter a confiança de saber que meus
filhos estavam sendo bem cuidados. Por ser anjo que esteve durante 21 anos à
espreita, cuidando/educando meus filhos. À você, meu respeito, amizade e amor.
À Selma Daltro e Ana Cristina, amigas/irmãs/mães de toda hora,
presenteadas por Deus e que de modo incondicional caminham comigo sempre, são
anjos que estão a espreita, cuidando de mim, presentes em toda a minha trajetória
formativa, pessoal e profissional. À vocês, meu respeito, amizade e amor.
À Ana Cristina, Eliene Maria e Denize Freitas , que participaram
constantemente e substantivamente na urdidura das tramas, dividiram angústias e
dilemas da produção, fazendo parecer mais leve a empreitada, lendo, relendo e trilendo... tantas vezes fossem necessárias, o relatório da pesquisa. Suportaram minha
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chatice, meu mau humor, meus lamentos. À vocês, a minha eterna gratidão, amizade e
amor.
A Mércia e Danton, parceiros constantes, nas idas e vindas... dividimos
angústias e dilemas da pesquisa, vocês tornaram a empreitada mais prazerosa,
divertida e leve... Suportaram meu mau humor, minhas reclamações... dividimos
vitórias,sucessos... À vocês, a minha eterna gratidão, amizade e amor.
Aos colegas da Secretaria Municipal de Educação do município de Feira de
Santana, pelas trocas, parcerias e aprendizagens compartilhadas. Em especial Rosana
Falcão, por acreditar em meu potencial e compartilhar aprendizagens.
Aos meus professores da UEFS, que contribuíram com meu processo
formativo, proporcionando momentos importantes de reflexão e análise sobre a
vivência da docência. Sujeitos aos quais tenho como referência na minha vida pessoal
e profissional, em especial as professoras Ana Maria, Sônia Cabêda, Malena, Lucile
Ruth, Sônia Marlene, Arlete....e aos professores Roberto Seixas e Milton Júlio.
À Roberto Sidnei, pela sua contribuição no meu processo formativo (não
poderia deixar de lembrar), desde minha primeira Especialização – UNEB/Campus XI –
a qual tive o prazer de tê-lo como professor e orientador, posteriormente nos
encontramos em outro processo formativo e que novamente tive o prazer de ser
orientanda. A você agradeço sua fé em mim, crença na minha capacidade intelectual,
seu desprendimento e simplicidade em sempre que solicitado contribuir com sua
escuta sensível e reflexões. À você, a minha eterna gratidão, respeito, amizade e
profundo afeto.
À

André Magalhães, por ter acreditado nesta proposta, ter confiado na

possibilidade de concretizá-la; pela confiança depositada, o meu respeito, sempre.
Ao meu orientador Arnaud Soares de Lima. Jr., um agradecimento especial
por ter acreditado em mim, ter confiado na minha capacidade intelectual e na
capacidade de concretizar essa proposta e principalmente por ter me segurado nos
momentos de angustia e quando eu estava perdendo a fé em mim e na possibilidade
de concretizar essa produção. Você foi um anjo posto na minha vida, para que eu
pudesse me ver enquanto pessoa/mulher/sujeito – afetiva, sensível, capaz – enfim, por
me compreender e me enxergar, me aceitar. Mais que um orientador dessa trajetória
formativa, você foi/é um ”orientador” para minha vida. À você o meu mais profundo
respeito e sincero amor.
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Ao grupo de pesquisa TECINTED, pelo acolhimento, contribuições, diálogos
traçados.... aos quais contribuíram significativamente na urdidura do texto.
Aos colegas de turma do GESTEC, pelos momentos de trocas, parcerias e
aprendizados. Em especial a Ludmila Albuquerque, por sua amizade, pelas angústias
divididas, pela escuta sensível, pelos risos e choros divididos, forças nas dificuldades, à
vocês, o meu profundo afeto e carinho.
Aos professores do GESTEC, pelas leituras, discussões, provocações e
desafios, cada um a seu modo me proporcionou reflexões intensas e necessárias à
construção dessa investigação e ao aprendizado da vida;
À UNEB, pelo apoio, por possibilitar meu ingresso nesse mestrado como
professora substituta através da cota de vagas para professores e pelas experiências
profissionais vividas.
Ao Campus XI, espaço ao qual faço parte, enquanto professora substituta pela
segunda vez - sentirei muitas saudades - lugar de aprendizagens significativas, trocas
e diálogo. Espaço/lugar de desenvolvimento profissional – onde fiz minha primeira
especialização - posteriormente vivenciei minha primeira experiência como professora
universitária. Agradeço aos professores, funcionário e estudante deste Departamento,
por serem linhas que contribuem na costura da minha trajetória formativa - história de
vida, formação e profissão – À vocês todo o meu afeto, gratidão e respeito.
Às professoras colaboradoras que se disponibilizaram participar desta
pesquisa, à tecer comigo as tramas que constituem o texto aqui apresentado, a partir
de seus relatos que e vivências, que forneceram as linhas para a concretização da
tramas da pesquisa. À vocês, sujeitos desta trama, a minha admiração, afeto e apreço
na docência e na vida.
Traço o nó dessa costura, agradecendo à todos vocês que de uma forma
singular teceram comigo esta estampa. Nesta caminhada entrecruzamos as linhas de
nossas histórias e já não sou quem eu era... reconheço-me entrecruzada com um
pouco de cada um de vocês, mas autora de mim mesma.

À vocês, o meu apreço, carinho e gratidão, sempre!
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RESUMO
As reflexões tecidas nessa produção intitulada Autoria docente e criação no Blog:
Desafios e perspectivas na prática pedagógica objetivaram compreender as
potencialidades da autoria docente no desenvolvimento de suas práticas
pedagógicas enquanto criação, no contexto do Blog. A problemática da pesquisa
se norteou no seguinte questionamento: Quais as potencialidades da autoria
docente na criação de suas práticas pedagógicas no contexto Blog? Para
contemplar tal inquietação e os desejos da pesquisa, os caminhos teóricometodológicos foram traçados à partir dos fundamentados da Etnometodologia e
na perspectiva epistemológica proposicional hipertextual, com sustentação na
abordagem qualitativa. Para o desenvolvimento da pesquisa foi realizado:
Seminário Temático, oficina para criação do Blog, a observação in situ e seis
entrevistas com professoras/cursistas do curso de Licenciatura em Pedagogia PARFOR do Departamento de Educação – Campus XI, da Universidade do Estado
da Bahia. As impressões e narrativas foram analisadas, vislumbrando entender a
percepção que estas professoras têm das suas práticas pedagógicas bem como os
sentidos e significados que atribuem ao seu processo autoral. Do diálogo
teórico/empírico emergiram alguns aspectos latentes da criação da autoria docente,
evidenciados a partir dos desafios e enfrentamentos vividos por elas ao longo de
suas histórias de vida e o como isso implicou na autoria pedagógica no exercício
da docência. Foi um estudo relevante, que desvelou o lugar da experiência como
elemento formador; apontou o desenvolvimento profissional autoral como um
projeto pessoal; apontou que um processo formativo em que se deseja possibilitar
o processo de autoria, necessita ser uma experiência formativa que possibilite a
estes atribuir significados/sentidos a suas práticas numa experiência fundadora de
aprendizagens; para esse processo funcionar, o sujeito precisa ser/estar envolvido,
iniciar um processo formativo e deixar as coisas acontecerem para que esse
processo autoral aconteça e lhe possibilite enxergar a sua realidade subjetiva,
profissional, cognitiva, intelectual, institucional, para, a partir de então transformálas; evidenciou que os sentidos e significados que as professoras conferem a suas
práticas pedagógicas estão diretamente atrelados a suas experiências formativas,
aos seus valores e crenças pessoais e profissionais, a partir dos quais investem no
seu fazer pedagógico.

Palavras-chave: Autoria; Autonomia; Prática pedagógica; Blog, Criação docente.
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RESUMEN
Las reflexiones hechas en esta producción titulado : Autoría y creación em Blog : Desafíos
y perspectivas en la práctica pedagógica con objetivo comprender el potencial de la
enseñanza de la autoría en el desarrollo de sus prácticas de enseñanza como creación a
blog contexto. El problema de investigación se basó en la siguiente pregunta: ¿Cuál es el
potencial de la enseñanza de la autoría en la creación de sus prácticas de enseñanza a
blog contexto? Para hacer frente a esta preocupación y deseos de la investigación, los
enfoques teóricos y metodológicos fueron extraídas de la razonada la etnometodología y
propositiva hipertexto perspectiva epistemológica, con el apoyo en el enfoque cualitativo.
Para el desarrollo de la investigación se llevó a cabo: Seminario Temático, taller para la
creación del Blog, la observación in situ y entrevistas con seis maestros / Licenciatura en
Educación de los participantes del curso - PARFOR el Departamento de Educación de Campus XI, la Universidad del Estado de Bahía . Se analizaron las impresiones y relatos,
viendo entender la percepción de que estos maestros tienen las prácticas pedagógicas y
los significados que atribuyen a su proceso de creación. A partir de un diálogo teórico /
empírico surgió algunos aspectos latentes de la creación de la autoría de enseñanza, se
evidencia a partir de los desafíos y enfrentamientos experimentados por ellos a través de
sus historias de vida y cómo esto dio lugar a la autoría pedagógica en la profesión docente.
Fue un importante estudio, que dio a conocer el lugar de la experiencia como un elemento
formativo; hecho que el desarrollo profesional del autor como un proyecto personal; señaló
que un proceso de capacitación en el que desea habilitar el proceso de creación, tiene que
ser una experiencia formativa que les permita asignar significados / sentidos para sus
prácticas una experiencia fundacional de aprendizaje; para que este proceso funcione, el
tema tiene que ser / estar involucrado, iniciar un proceso de capacitación y dejar que las
cosas sucedan para que esto suceda proceso de creación y le permite ver su realidad
subjetiva, profesional, cognitivo, intelectual, institucional, para, a partir de luego
convertirlos; mostraron que los significados que los profesores dan a sus prácticas de
enseñanza están directamente relacionados con sus experiencias formativas, sus valores y
creencias personales y profesionales, de los que invierten en su práctica pedagógica.

Palabras - clave: La autoría; Autonomía; La práctica docente; Blog, Creación enseñanza.
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1 Tecendo sentidos da investigação

Assim, jogando a lançadeira de um lado para outro e batendo os grandes pentes do tear para
frente e para trás, a moça passava os seus dias.
Nada lhe faltava. Na hora da fome tecia um lindo peixe, com cuidado de escamas.
E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era
a lã cor de leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de
escuridão, dormia tranquila.
Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer.
Marina Colassanti, 2000
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Esta pesquisa nasceu do desejo de tentar vivenciar um processo
hipertextual e proposicional1 no Blog, na perspectiva de potencializar o uso desse
dispositivo como espaço em que a criação da autoria docente – no
desenvolvimento de suas práticas pedagógicas e produções – seja compreendida.
Vale destacar que a ideia desta pesquisa não foi de preconizar o uso das
Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC como ‘remédio salvador’ das
mazelas que assolam a educação, tampouco no sentido da materialidade e
disponibilidade das TIC e do Blog, mas pensar, conforme defende Lima JR. (2005),
na possibilidade de estas tecnologias irem para além de seu uso material
(maquínico), compreendendo e explicitando sua contribuição na construção de um
pensar tecnológico, voltado à ação criativa, portanto autoral, do docente sobre essa
base tecnológica e instrumental. A pesquisa projetou ir além das TIC, um
dispositivo em que os professores e estudantes têm acesso à informação e ao
conhecimento, ou ainda como uma expansão do espaço escolar para outros
contextos educativos, tais como biblioteca virtual, espaços culturais virtuais,
museus online, etc.
Destarte, esta pesquisa foi uma investigação que visou o apoio às atividades
práticas, criadas e desenvolvidas pelos professores, potencializando a difusão e
criação de informação e de conhecimento, numa perspectiva de interação que
pode possibilitar a construção de uma comunidade de trocas, criação e interação
de práticas. Nesses termos, é importante reinterar que o desejo foi compreender o
processo de criação, pelo exercício da autoria dos sujeitos.
Assim, considerando tais princípios, é que esta pesquisa ganhou
sustentação a partir de três dimensões que dão razão à sua efetividade, a saber:
A primeira dimensão está diretamente articulada à minha trajetória de vida
– a curiosidade que me inquieta como professora andarilha nos diversos
segmentos educacionais, sobretudo, como professora universitária na Licenciatura
em Pedagogia, cuja função precípua é contribuir com a formação de professores.
As minhas inquietações se evidenciam em toda a minha trajetória de pessoa e de
professora. Nessa caminhada, conheci as TIC e seus desdobramentos2 em
1
2

Esse processo hipertextual e proposicional será detalhado no capitulo metodológico.

Sites de redes sociais, e-mail, ferramentas de busca, salas de bate papo, cursos online, revistas
eletrônicas, etc.
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meados dos anos de 1990 e, a partir de então, estas foram se configurando como
dispositivo proposicional3, que foi reconstruindo e redimensionando o meu modo de
consumir e, posteriormente, elaborar e reelaborar conhecimento.
Aprendi a manusear, interagir e compreender os usos desse dispositivo para
além de sua base mecânica, descortinando seus segredos em salas de bate-papo,
em sites de pesquisas e, nesse percurso, fui me especializando no uso das TIC
como dispositivo hipertextual proposicional, me autorizando na escrita, numa
aprendizagem crítica e na construção do conhecimento, na medida em que
pesquiso, reflito e elaboro minhas próprias ideias, construo o meu caminhar. Essa
minha interação com as TIC foi desvelando em mim um potencial de autoria, a
partir dessa interação, com as TIC, me permiti escrever, produzir textos, publicar,
criar práticas pedagógicas diversificadas, escrever sobre minhas práticas, utilizar a
pesquisa como metodologia de ensino e como base do meu fazer pedagógico,
enquanto docente, o que provocou me reinventar no que tange ao modo de pensar
e conceber o meu fazer profissional e na vida.
A segunda dimensão está associada a todo meu percurso de formação
profissional, no qual fui me constituindo pedagoga inquieta e imersa num contínuo
processo formativo, que me provocou pensar nas formas de aprendizagem que me
eram proporcionadas e que, muitas vezes, não me possibilitaram a construção
conhecimento, por ser uma prática distante de mim mesma e das minhas
necessidades. Fui aprendendo a escrever, a posicionar-me, a autorizar-me, a criar,
nos sites de redes sociais – salas de bate-papos, fóruns, etc. - que fui
estabelecendo por meio do diálogo com sujeitos que desconheço as faces, mas
que dialogamos, trocamos e interagimos com nossos saberes e conhecimentos, de
modo que estes me fizeram perceber que a interação e os conflitos da troca e do
diálogo são condições para a transformação do saber em conhecimento.
Nessas andanças, enquanto pessoa/sujeito em formação participei de
diversos cursos sobre o uso das TIC na prática pedagógica, que foram me
proporcionando um olhar diferenciado para o meu modo de ser e estar na profissão
docente, sobretudo no sentido de proporcionar práticas pedagógicas centradas no
princípio da autoria. Esse movimento formativo me estimulou a, recentemente,
cursar uma Especialização em Mídias Educacionais, promovido pela Universidade
3

Este princípio será explorado e explicado em um capítulo específico, devido a sua relevância na
abordagem dos diferentes aspectos constitutivos da pesquisa.
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Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, buscando me aperfeiçoar cada vez mais
e, assim me compreender melhor diante das tecnologias. Essas vivências
formativas fizeram-me intuir sobre o papel proposicional das TIC, como dispositivo
possibilitador da autonomia/autoria docente na direção de um novo fazer
pedagógico.
Por fim, a terceira dimensão se refere à minha prática de professora
formadora em pleno exercício da profissão docente, no âmbito da licenciatura, na
Universidade do Estado da Bahia – UNEB, na qual venho experienciando algumas
estratégias, em que as TIC são tomadas como dispositivo articulador e provocador
das produções, na perspectiva da investigação aqui proposta, especialmente no
que se refere ao trabalho de colaboração4 mútua em que a pesquisa constitui-se
como princípio fundante da prática, possibilitando aos estudantes o exercício da
autoria em seu processo formativo e aos professores universitários, envolvidos na
proposta a descobertas de novas possibilidades de fazer a prática pedagógica
acontecer. Nessas itinerâncias da profissão, desenvolvi um Blog5, que funciona
como espaço de diálogo e de trocas, com publicações de diversas produções, tais
como: textos publicados por mim, alunas sob minha orientação e colegas parceiras,
vídeos (produzidos por mim, parceiras e por outros), relatos de experiências, etc. –
de professores e de estudantes – e outras tantas experiências que forem
relevantes.
Desse modo, esse movimento tridimensional das minhas itinerâncias de
vida-formação-profissão (NÓVOA, 2002), fez emergir esta proposta de pesquisa, a
qual está entrelaçada com meu percurso e processo formativo a partir do uso das
TIC, constituindo-se na minha contraface, na qualidade de docente e sujeito, tendo
em vista que o desvelar do objeto de pesquisa aqui demarcado busca a

4

No trabalho colaborativo, por originar-se e se desenvolver no coletivo, todos os membros do grupo
estão envolvidos no processo, há reciprocidade, co-criação e intervenção nas ações, num processo
constante de negociação e ressignificação por parte de todos envolvidos, numa perspectiva
dialógica. Na colaboração há uma interdependência. Diferente da cooperação, em que os membros
do grupo realizam as tarefas que nem sempre foram frutos de uma negociação conjunta do coletivo,
nesta forma de se trabalhar, pode haver subserviência de uns em relação a outros, e relações
desiguais e hierárquicas. Os interagentes, podem não interagir uns com os outros, o que os ligam
pode ser apenas a resolução de um “problema”, em que cada pessoa tem sua tarefa individual. A
cooperação constitui-se numa divisão de tarefas, em que cada sujeito é responsável por cumprir
uma tarefa, que se constitui numa parte do “problema”. (reflexão elaborada a partir das seções de
orientação e debates no grupo de estudo TECINTED).
5

RIZOMA: http://marget-margett.blogspot.com.br/
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compreensão da construção da autoria docente e propicia o desnudar de mim
mesma como pesquisadora.

1.1 Montando o tear... Os fios da trama
É no tecido da vida, no entrecruzar de cada um de seus
fios que a profissão de professor vai se tracejando e
ganhando sentido...
Ana Cristina Pereira, 2012.

Estamos vivendo num cenário marcado por novas configurações sóciopolítico-econômicas que influenciaram/influenciam sobremaneira as relações
sociais, as quais são cada vez mais complexas e instáveis devido às rápidas
transformações nos mais diversos setores da vida humana, a chamada Segunda
Revolução Industrial (SCHAFF, 1995).
Um cenário marcado por grandes avanços tecnológicos, fundado na
informática, na biotecnologia e na microeletrônica, os quais provocaram
transformações

revolucionárias

–

com

modificações

profundas,

causando

consequências nos modos de produção e nos serviços, alterando as relações
sociais – mudanças na formação política, social, econômica e cultural da
sociedade, cuja influência é marcante na vida dos sujeitos. Mudanças essas que
tanto podem contribuir para reforçar a alienação dos homens, como também
podem possibilitar a superação de um modelo social que favorece a lógica do
capital, na perspectiva de se construir uma sociedade mais justa e mais igualitária,
conforme preconizam Lima JR.(2005), Santos (2001), e Schaff (1995).
É a chamada “Era da globalização”, com avanços tecnológicos sem
precedentes,

liderada

pela

revolução

técnico-científica-informacional

com

alterações nas formas de se relacionar, pensar, trabalhar e produzir e difundir o
conhecimento (CASTELLS, 2006; LIMA JR. 2005; SANTOS, 2001). No contexto
atual, o modo de produção, disseminação e apropriação do conhecimento e
informação mudou radicalmente a cognição humana, com a internet, temos acesso
contínuo a uma diversidade de notícias e informações, oriundas das mais variadas
fontes possíveis, desde noticiários de rádio, revistas, jornais, TV a e-mails,
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Facebook – sites de relacionamento, e outros dispositivos digitais, por meio dos
quais pessoas comuns com seus celulares postam acontecimentos, etc.
Os avanços tecnológicos informacionais, em específico, a internet, mudaram
ainda a forma de nos relacionarmos, pois através dos sites de rede social,
podemos nos comunicar com pessoas que não encontramos pessoalmente, mas
dialogamos nos mais diversos espaços de redes sociais online. Nesses sites,
trocamos informações, aprendemos, conhecemos modos de pensar diferente do
nosso, temos acesso a culturas diversificadas, disseminamos nossas ideias.
Com o aumento do número de usuários e acessos aos sites de redes
sociais, foram surgindo pessoas, grupos que se destacavam, com suas ideias que
foram naturalmente agregando outras com as mesmas formas de pensar, criando
corpo e provocando revoluções, a exemplo da propagação do movimento
conhecido como Primavera Árabe, em 2011, e o movimento Passe Livre em 2013,
no Brasil, demonstrando como serviços como Twitter e Facebook, podem contribuir
para a disseminação e fortalecimento das manifestações populares que, em última
instância, espalharam-se pelo mundo. Nesse viés, encontramos Fan Page e Blogs,
desenvolvidos por professores – em grupo ou individualmente – e alunos que usam
esses dispositivos para se comunicar, trocar informações, debater sobre um tema
especifico e para divulgar suas ideias e produções.
As TIC por meio da internet e seus desdobramentos levam a informação às
distâncias mais remotas com fácil acesso, baixo custo, rapidez e eficiência – por
conseguir rapidamente atingir um número significativo de pessoas rapidamente.
Além disso, as TIC vêm possibilitando que os sujeitos possam caminhar no
mesmo patamar de importância que outras instituições e organismos –
universidades, editoras, revistas, jornais, TV, rádio, etc. – antes detentores
supremos da informação e conhecimento. Assim, essas tecnologias possibilitam
que os sujeitos de modo autônomo, acessem esses bens, decidam quando e como
usar e processar as informações e reelaborar os conhecimentos acessados. As TIC
potencializam e possibilitam aos sujeitos a capacidade de influenciar e/ou modificar
a sociedade de modo que até então não se conhecia.
Contudo, vale destacar que essa revolução técnico-científica-informacional
busca produzir, mais riqueza, maior produtividade, com o discurso da eficiência e
eficácia. Neste sentido, Lima JR.(2012) destaca que os processos tecnológicos são
dinâmicos e dialéticos, por se constituírem de potencialidades – tanto podem servir
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aos interesses do capitalismo, quanto romper com esse sistema – possibilitando a
construção de dinâmicas organizacionais inovadoras, alterações nas relações de
poder, de conexão política, produção cultural e de produção e difusão de
conhecimento. Desse modo, essa revolução transcende a perspectiva capitalista
de difusão do conhecimento que
[...] em sua abordagem tecnicista concentra sua problemática em
aspectos instrumentais, técnicos, pragmáticos e até mesmo
didático-pedagógicos, em busca de um programa autossuficiente,
independente de contextualização, baseado em uma lógica
operacional e conceitual qualquer [...](LIMA JR; SALES, 2012,
p.125 e 126).

Assim, todas as transformações e consequências sociais, da chamada
Revolução Técnico-científica, possibilitaram uma intensa “integração”, aqui
compreendida como troca, entre diversos países, a sociedade e pessoas ao redor
do mundo, a partir da evolução dos meios de comunicação e das tecnologias, os
fluxos de serviços, pessoas, bens, cultura, dados e informação se intensificassem.
Infere-se assim que essas tecnologias potencializaram o alcance da comunicação.
As possibilidades de alternativas para que essas transformações produzam um
bem coletivo, com potencial de transformar os contextos de exclusão - tendo as
tecnologias como pano de fundo – dependem das escolhas a serem feitas pelos
homens, pois o futuro não é um destino determinado pelo avanço tecnológico, mas
obra do homem (LIMA JR. 2005; SCHAFF, 1995; GUATTARI, 1990).
O rápido crescimento da informática estaria levando a sociedade a um outro
patamar, cuja globalização assume um caráter comunicacional-informacional.
Essa revolução fez surgir o “ciberespaço” (LÉVY, 1999), uma rede, que se
configura como um meio de comunicação digital, que nasce da internet. A
compreensão de ciberespaço neste texto é tomada como um termo que explicita
“[...] a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo
oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres humanos que
navegam e alimentam esse universo” (LÉVY, 1999, p.17), o que gera a
“cibercultura” 6·.

“ Cibercultura é o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de
modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do
ciberespaço” (LÉVY, 1999, p.17).
6
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Tais reflexões provocam-me a pensar nas profundas mudanças suscitadas
pelas Tecnologias da Informação e da Comunicação no ciberespaço, que
alteraram a maneira como as pessoas consomem e produzem informações,
dialogam e constroem conhecimento, vivenciam experiências e valores. Cada
sujeito utiliza os dispositivos tecnológicos imprimindo sua própria marca e maneira
de perceber o mundo que o cerca. Temos diversos exemplos de como os sujeitos
imprimem suas subjetividades7 a partir do uso desses dispositivos, a exemplo de
estudantes da Educação Básica, como Isadora Faber, que criam páginas no
Facebook para disseminar suas ideias, fazer denúncias, articular propostas, entre
outras ações; a criação de diversos Blogs com as mais variadas finalidades, desde
a simples divulgação de informações à propagação de ideias, produções,
publicação de vídeos autorais em sites como Yutube, organização de movimentos
em sites de rede de relacionamentos, dentre outras ações.
Assim, como resultado desse movimento fica perceptível que, à medida que
o acesso à internet e seus desdobramentos vão evoluindo e/ou aumentando, as
comunidades virtuais, por meio dos sites de redes sociais, crescem e, junto com
estas, os movimentos de protestos e reivindicações tomam proporções
inimagináveis nos cenários nacional e internacional, possibilitando aos sujeitos
força, visibilidade e poder de negociação e transformação. Por outro lado, fica
visível que o poder regulador estatal se fragiliza, por conta das dificuldades de se
controlar o uso do ciberespaço. Nesse viés, Lima JR. (2005) destaca que o
contexto comunicacional e informacional atual foi radicalmente ressignificado pelas
tecnologias, principalmente, por sua dinâmica de rede. Nesse sentido, há uma
dialética no uso da tecnologia da informação e da comunicação, em vez de reforçar
a hegemonia dominante, através da centralização e da burocracia. E estas têm o
potencial de promover organizações em rede, criar novos tipos de comunidade e,

7

A subjetividade compreendida aqui como inquietações do sujeito, o modo como cada sujeito
constrói o seu mundo interno que é composto por emoções, sentimentos e pensamentos – como se
inscreve no processo vivido. Que por ser baseados no ponto de vista do sujeito, são influenciados
por seus interesses e desejos particulares, sofre influência das circunstâncias históricas, políticas,
culturais e, principalmente, pessoais/individuais (reflexão elaborada a partir dos encontros de
orientação com meu orientador e no grupo de estudo TECINTED). Logo esta pesquisa traz, de
modo inicial, a noção de subjetividade, mas não pretende aprofundá-la, por entender que seria
necessário um avanço na Teoria Psicanalítica, que será efetivado nos estudos em continuidade à
pesquisa e à formação que ora se consubstancia neste processo de intervenção e nesta
dissertação.
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principalmente, provocar novas demandas governamentais, evidenciando o papel
dos sujeitos no uso das TIC.
Assim, o caráter proposicional das tecnologias, desde o computador a seus
desdobramentos,

provocam-nos

e

nos

convidam

a

explorar/vivenciar/

criar/experimentar possibilidades antes nunca pensadas na práxis pedagógica, que
vão na contramão da pedagogia moderna, caracterizada pela fragmentação, pela
linearidade, pela reprodução, separando assim o pensar do fazer, a teoria da
prática, buscando uma pretensa objetividade e desconsiderando o sujeito e sua
subjetividade. Compreendo, portanto, que não é mais concebível um processo
pedagógico voltado à transmissão de um conhecimento fragmentado, dogmatizado,
desarticulado, sem diálogo entre professor e aprendiz. É preciso transcender as
rotinas e práticas impostas que revelam a negação da pessoa do aprendiz,
consequentemente, seu potencial criativo.
Sendo assim, urge a necessidade de mudança na práxis pedagógica, o que
implica diretamente na reorganização do fazer pedagógico, no qual o estudante
seja tomado como sujeito da ação, e o professor estruture sua prática pedagógica,
deslocando o eixo do ensino para a aprendizagem, contemplando a pessoa do
estudante e lhe propiciando o desenvolvimento da autonomia, autoria, da
criatividade e da reflexividade, para que este se sinta apto ao enfrentamento dos
desafios que lhes são postos pelo complexo mundo tecnológico.
É dessa forma que percebo que as possibilidades são reais, tendo em vista
que nesse cenário de mudanças as informações encontram-se disponíveis na
internet para quem deseje acessá-las a partir das tecnologias, em rede, num
ambiente que seduz, pela riqueza de recursos e possibilidades que apresenta, a
partir da convergência de sons, imagens, cores, movimentos, mídias diversas,
informações que são fragmentadas e que podem ser acessadas de qualquer lugar
a qualquer momento, sem restrições (RAMAL, 2002).
Na visão de Lima JR.(2005), essas tecnologias afetam os currículos
escolares e os dispositivos de “formação” do professor e de sua atuação – que se
vê convocado a atualizar-se para acompanhar a dinâmica das informações, essa
nova realidade provoca a escola a se revisitar, a buscar novos espaços de ensino e
de aprendizagem via rede mundial de computadores, pois na rede ensinar e
aprender são processos que se imbricam nas possibilidades de se descobrir
significados, criar elos, elaborar novas sínteses, questionar a realidade, de modo
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hipertextual, na perspectiva de “[...] as mesmas ampliam as possibilidades de
relacionamento entre os sujeitos e objeto do conhecimento” (LIMA JR., 2005, p.45).
Esses processos são transformados a partir das TIC e implicam diretamente
no fazer pedagógico e cotidiano dos sujeitos, professores e estudantes, produzindo
uma gama de possibilidades que provocam mudanças significativas nos modos de
pensar, nas posturas e ações, bem como nos processos de ensino e de
aprendizagem, independente da presença ou não do computador no espaço
escolar. O uso das TIC traz uma perspectiva complexa, que abrange múltiplas
dimensões, portanto é elemento proposicional das aprendizagens, tendo em vista
que o interesse é a compreensão da tecnologia para além do aparato maquínico
“[...] e do enfoque que a ciência moderna lhe conferiu, está ligada à ideia de
processo criativo e transformativo” (LIMA JR. 2005, p.16).
Nesse movimento, o professor estabelece o máximo de conexão com os
mais diversos sujeitos, gerando uma comunidade de trocas de experiências,
informações e conhecimentos, muitas vezes, não percebida por ele. Em especial,
pelo fato de a internet se constituir num oceano de informações, formando uma
rede que seduz, pela riqueza de meios que apresenta, como links de sons,
imagens, vídeos, textos, movimentos, etc. Sobre esta questão, Ramal (2002)
enfatiza que a internet pode ser acessada em qualquer lugar, a qualquer momento,
sem restrições e possibilita a hipertextualidade, ou seja, como modo de se
transitar/passear/ dialogar/vivenciar/produzir informações e apropriação crítica dos
conhecimentos; instituir sentidos e práticas a partir de sua razão de ser, de sua
subjetividade (LIMA JR, 2005); portanto, de modo autoral.
Considerando as reflexões advindas de todo esse cenário supracitado, uma
educação “tradicional”, conteudista, tecnicista em “sintonia com a epistemologia
modernista” (LIMA JR. 2005, p.87) não responde mais às exigências e
necessidades da sociedade atual e dos sujeitos. A escola necessita se repensar,
ressignificar seu papel nesse novo cenário, perceber-se como lócus que objetiva a
formação dos sujeitos, logo precisa promover processos formativos que
possibilitem aos sujeitos o desenvolvimento de suas capacidades de pensar e agir
com autonomia e autoria, de refletir sobre suas experiências. Ao professor, cabe o
papel primordial de ensinante, com a função precípua de planejar estratégias que
permitam a si mesmo e aos estudantes empreender, de maneira autônoma/autoral
e integrada, os próprios caminhos da construção do conhecimento.

27

Esse “novo educador” configura-se como sujeito provocador, que “abre”
portas,

potencializa

a

interação/cooperação/colaboração

entre

o

sujeito

cognoscente e o objeto a ser conhecido. O desafio posto nesse contexto é pensar
num processo formativo que possa possibilitar a pessoa do professor a pensar
sobre si e suas práticas e de como ele pode contribuir para possibilitar aos
estudantes utilizar seu potencial criativo de modo a fazê-los pensar sobre si, numa
prática pedagógica que atua na conexão entre o que o sujeito conhece e o que ele
desconhece. Esse processo potencializa suas experiências/vivências, atuando nas
dimensões afetiva/social/histórica e os possibilita construir sua própria prática de
modo autoral e autônomo. Nesse viés, o professor necessita também exercitar o
pensar sobre si mesmo, seus modos de agir, suas dificuldades, sua prática docente
e de vida, suas potencialidades e seus desejos. Neste pensar sobre si, o professor
possibilita a criação dum fazer pedagógico mais consciente, o que pode
potencializar mudanças significativas em suas práticas pedagógicas, num fazer
autoral.
Desse modo, a autoria é algo que não está posto, mas por vir, é algo que
ainda não é, mas em processo de construção que possibilita a promoção de
mudanças qualitativas nas práticas do professor e envolvem quebras de
paradigmas convencionais nos processos pedagógicos e devem respeitar as
diferenças entre os diversos contextos. Na perspectiva da autorização, Macedo
(2010, p.34) explicita que “[...] o conceito toma importância instituinte, na medida
em que, predominantemente, nossas ações formativas têm uma longa e violenta
história desautorizante.” Conforme o autor salienta, a prática da autoria não é algo
presente como princípio educativo nas práticas pedagógicas, por conta também do
processo histórico de negação das subjetividades, implicações sociais e culturais
do sujeito.
É assim que a autorização implica na construção da autoria, sua
negação é recalque do imaginário e da invenção. Esses
argumentos podem nos indicar que o processo de autorização
requer o outro, sabendo-se que se autorizar deriva do latim auctor,
aquele que acrescenta, que funda. Assim, a autorização vai se
instituir no exercício do senso crítico, da não subserviência. Vai
requerer uma relação formativa crítica, intercrítica, porquanto a
capacidade de criticidade não é propriedade privada de ninguém
(MACEDO, 2010, p.34).

Esse é um processo singular de cada sujeito, sobretudo por implicar na
busca de compreender seus próprios processos, que são constituídos de modo
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ímpar, a partir de suas experiências/vivências e, visão de mundo e sua
subjetividade. Logo não está assentado numa lógica formal e universal, mas sim na
singularidade do sujeito. Trata-se, portanto, de “[...] compreender como os sujeitos
agem cognitivamente em determinados contextos, dos quais são parte integrante e
integrada, criando suas performances, estratégias, relações, elaborações de
sentido [...]” (LIMA JR.2012; LIMA JR. e SALES, 2012, p.129).
Mesmo aqueles que não possuam acesso aos aparatos tecnológicos e seus
desdobramentos estão imersos na lógica da cultura cibernética, interagem em
diferentes momentos com diversos artefatos, como código de barras, caixa
eletrônico, cartão de crédito, celulares, Mp3, Iphone, Tablet, etc. Ainda, a utilização
das TIC, com computadores, em específico a internet, e seus desdobramentos –
Blogs, Fotoblog, Facebook, MSN, entre outros sites de rede sociais - softwares dos
mais diversos – fazem parte de modo geral do cotidiano dos sujeitos
contemporâneo em variados espaços sociais, bem como no espaço educacional.
Nesse contexto, a educação é também afetada pela introdução dessas
“tecnologias”

8

e é convocada a dar conta dessas mudanças, a partir de uma

releitura de mundo.
Os estudantes utilizam esses dispositivos tecnológicos de várias maneiras,
inclusive no processo de aprendizagem, gravam aulas em seus celulares, para
assistir depois e revisar, tiram fotografias dos conteúdos na lousa, pesquisam na
internet, baixam textos, vídeo aulas, constroem Blog e páginas nos sites de rede
sociais, como o Facebook, para disseminar suas ideias – exemplo de Isadora
Faber, uma estudante de escola pública, que utiliza o site de rede social para
disseminar suas ideias, com sua página no Facebook, intitulada Diário de Classe,
de sua autoria – encontramos também diversos Blogs criados por estudantes de
diversos níveis, desde o ensino fundamental até o ensino superior, em diversas
áreas do conhecimento.
Vale ressaltar que, Isadora Faber é citada nesta pesquisa por compreender
que ela demonstra em suas ações um potencial de autoria, ao criar inicialmente um
Blog, aos doze anos de idade, por meio do qual publica reflexões e analises sobre
a educação pública, tomando como referência a escola em que estuda. Ela o faz

8

Nesta pesquisa, o termo Tecnologia será utilizado para tratar das tecnologias da informação e
comunicação, a exemplo da internet e seus desdobramentos (softwares, Orkut, MSN, Blog, sites de
busca, entre outros dispositivos).
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de um modo singular, próprio, original e contextualizado, chama atenção o fato de
ser uma pré-adolescente (na época da criação do Blog) e as perseguições sofridas
pela mesma, por conta das denuncias feitas por ela sobre as condições da escola.
Existem Blogs construídos por professores, que se constituem em espaços
de trocas de informações, metodologias e até produções. Contudo, os professores
têm dificuldades em conceber esses dispositivos como possibilidade de
apropriação crítica do conhecimento e como dispositivos de ensino e de
aprendizagem, articulador e proposicional9, conforme destaca Lima JR. (2005) para
proporcionar a formação de um sujeito autônomo, criativo e capaz de transformar o
espaço onde vive e se perceber como autor de sua própria história. Tais questões
serão abordadas num capítulo específico na dissertação, dada a importância desta
discussão.
É importante destacar aqui, que Blogs são sites de redes sociais fáceis de
editar e publicar – as informações (posts) são o elemento principal dos Blogs –
esse dispositivo mesmo possui uma característica que considero importante para o
objeto demarcado nesta pesquisa: ser um dispositivo que possibilita aos sujeitos
publicarem o que desejarem na rede, tanto podem ser espaços em que se
concentre produções de textos, reflexões, análises de produções de toda ordem,
quanto também ser um espaço em que os sujeitos produzam e publiquem suas
produções, de modo autoral. Ouso dizer que o Blog possui um potencial ainda
pouco explorado – a possibilidade de os sujeitos se expressarem, criar conteúdos,
expor suas ideias, criar sentidos – num fluxo contínuo de negociação de sentidos e
informações, numa perspectiva hipertextual e interativo/dialógica.
Neste sentido, sinto-me provocada a questionar: Quais as potencialidades
da autoria docente na criação de suas práticas pedagógicas no contexto
Blog? Nesse viés, esta pesquisa configura-se enquanto pesquisa aplicada, que
tem sua grandeza centrada na possibilidade de se desenvolver uma escuta
reflexiva dos sujeitos envolvidos no desenvolvimento desta proposta, a saber:
Professores da Educação Básica matriculados no curso de Licenciatura em
Pedagogia da PAFOR da UNEB/CAMPUS XI-Serrinha-BA. Além disso, foi
desenvolvido um Blog como dispositivo, como espaço em que as práticas

9

Tecnologia entendida para além de sua base material, processo criativo e transformador. (LIMA
JR, 2005).
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pedagógicas autorais dos sujeitos colaboradores da pesquisa pudessem ser
postadas e debatidas/refletidas num diálogo com seus pares.
Nessa direção, foi tomado como “objeto” de estudo para a pesquisa: a
autoria docente na criação de suas práticas pedagógicas no espaço do Blog,
tendo como objetivo geral: compreender as potencialidades da autoria docente
no desenvolvimento de suas práticas pedagógicas como criação, no contexto
do Blog. E objetivos específicos: compreender a criação da autoria docente no
desenvolvimento de suas práticas pedagógicas; construir um Blog de modo
colaborativo e potencializar o Blog como dispositivo dinamizador dos
processos informacional e comunicacional na difusão do conhecimento
humano.
Por fim, a escolha pelo Blog, como dispositivo em que as reflexões acerca
da autoria docente deverão acontecer, decorre de este ser um espaço de
comunicação coletiva, com infinitos potenciais, pouco explorados na escola.
Amaral, Recuero e Montardo (2009), apontam o Blog como um dispositivo que
possui o potencial de se poder trabalhar em grupo e auxiliar na estratégia
colaborativa, incentivando a participação, o debate, a troca e interação entre
professores, estudantes e comunidade. Contudo é valido destacar que trabalhar
em grupo por si só não se constitui num processo colaborativo, na perspectiva de
que a colaboração possui uma relação necessária com o compromisso com as
mudanças sociais que visam à emancipação social dos grupos oprimidos e
desfavorecidos e é sabido por todos que, o status quo, se mantém, usando
também o trabalho coletivo, em grupo. Portanto a ideia aqui preconizada é de que
o desenvolvimento da capacidade de se trabalhar em grupo, seja na perspectiva da
colaboração, tendo como base a autoria.
Vale salientar que a temática proposta para este estudo é inquietante e
desafiadora, por apresentar relevância sócio-educacional, tendo em vista que
propõe uma ação ainda frágil no campo científico e que certamente contribuirá para
o repensar dos processos formativos de professores, ao propor se considerar a
construção da autoria docente como basilar em sua formação.
Destarte, diante dos desafios e proposições dessa investigação, o
enfrentamento teórico-metodológico da problemática reclama por um tratamento
qualitativo, embasado na Etnometodologia e na perspectiva epistemológica
proposicional

hipertextual.

A

epistemologia

hipertextual

propicia

uma
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ressignificação na produção do conhecimento, na medida em que pode possibilitar
aos

sujeitos

instrumentalizar

suas

práticas

pedagógicas,

na

perspectiva

autoral/autônoma, no sentido de romper com um modelo de educação que ignora o
sujeito cognoscente como pleno de saber histórico e cultural.
Ainda, por estar implicada com o objeto e os sujeitos participantes da
pesquisa, preciso enfatizar o aspecto “psicoafetivo”, configurando-me na qualidade
de pesquisadora e pesquisada, tentando compreender o meu processo de
construção autoral, logo ao considerar as subjetividades dos sujeitos e sua razão
de ser, tenho nesta investigação a busca de desvelamento de mim mesma. Isto
porque minha postura teórica, valores e visão de mundo estavam presentes em
todo o processo de investigação e ação, além “da contribuição históricoexistencial”, na perspectiva de minha inserção profissional como coordenadora
local do curso de Licenciatura em Pedagogia pela PARFOR, no qual os sujeitos
colaboradores estão envolvidos.
Ademais, por esta pesquisa considera outras possibilidades/referenciais
para a explicação do mundo/realidade, pelas alterações nos procedimentos e
critérios na produção do conhecimento, bem como pela validade de outros saberes
advindos da religião, cultura e mitologia. Nesse viés, como pesquisadora, coaduno
com as ideias de Lima Jr.(2012, p.36), ao refletir que
[...] existem formas diferentes de se dar/construir/criar/produzir
sentido, além do modo científico; ao tempo em que todos os modos
são relativos e não absolutos e que, portanto, todos eles dependem
da instância simbólica, de seu dinamismo inerente, de suas
propriedades, sobremaneira, do modo como o ser humano se
expressa aí, por via de um saber ser/estar nisso, por uma condição
ontológica que, como veremos mais adiante, é subjetiva.

Para contemplar as expectativas da investigação, os dispositivos de coleta
de “dados” foi a priori, o Seminário Temático, a entre-vista10 narrativa, memorial de
formação (oficina para criação do Blog) e a observação in situ, através do Blog.
Esses dispositivos possibilitaram a compreensão da realidade investigada a partir
da ótica de cada professor, sobretudo no que se refere à entre-vista, a qual
possibilita ouvir os professores, solicitar deles esclarecimentos e buscar
compreender o objeto estudado, por meio de suas perspectivas e concepções. Na

10

Entre-vista grafada desse modo para caracterizar sua compreensão como um encontro entre
pessoas.
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entre-vista, os sujeitos revelam sentimentos, falam de seus percursos de vida e
formação, com palavras e silêncios, olhares e gestos, tendo a liberdade de revelar
o que desejam.
É valido destacar que essa pesquisa teve como premissa básica a interrelação de teoria, pesquisa e prática, cuja característica primordial é a dialogicidade
entre os sujeitos investigados e o pesquisador; um diálogo que pressupõe
igualdade, pois nesta perspectiva só existe diálogo verdadeiramente se os sujeitos
envolvidos estiverem em posições de iguais.
Desse modo, a partir destas abordagens como ponto inicial, a ideia de que
uma prática pedagógica embasada no diálogo – aqui compreendido na perspectiva
freiriana, que pressupõe o exercício de autonomia e autoria, uma comunicação
solidária entre sujeitos e que se fundamenta numa relação de igualdade, o que
difere da relação em que um sobrepõe o outro. O diálogo pressupõe solidariedade
de saberes entre os sujeitos envolvidos, intencionados a transformar o mundo (o
diálogo só é possível entre os iguais) - na construção da autoria, torna-se uma
possibilidade para a atuação docente crítica.

O diálogo é este encontro dos homens, imediatizados pelo mundo,
para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu.
Esta é a razão por que não é possível o diálogo entre os que
querem a pronúncia do mundo e os que não querem; entre os que
negam aos demais o direito de dizer a palavra e os que se acham
negados deste direito (FREIRE, 2005, p. 91).

O diálogo é aqui compreendido como um fenômeno humano, que dessa
forma, sob o olhar do autor, a palavra nasce/surge/ da práxis, ou a palavra é a
práxis. Ele destaca que quando pronunciamos a palavra, estamos pronunciando e
transformando o mundo, portanto, na dialogicidade estão presentes as dimensões
da

ação-reflexão-ação.

Ao

pronunciarmos

ao

mundo,

mostramos

que

humanamente existimos, se existimos, agimos e modificamos o mundo dado
(FREIRE, 2005).
Ademais, o contexto e complexidade da investigação tornaram amplamente
pertinentes a realização de uma pesquisa bibliográfica diante da gama de saberes
elaborados acerca da temática em estudo. Este momento investigativo funcionou
como suporte para a construção de um referencial teórico-conceitual bem
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fundamentado, capaz de auxiliar convenientemente o tratamento das demandas
suscitadas pela pesquisa.
Sendo uma forma de trabalho que se baseia no que outros pesquisadores,
teóricos e autores já construíram diante da temática, a pesquisa bibliográfica
oferece

possibilidades

ímpares

de

concretização

dos

objetivos

defendidos/perseguidos.
Diante do exposto, ao propor uma pesquisa que contemple a construção da
autoria docente, tendo o Blog como pano de fundo, o foco foi construir a tessitura
teórico-epistemológica com fios do discurso de autores/teóricos renomados na
temática em questão, tais como Lima JR. (2012, 2007, 2005); Macedo (2010; 2006;
2004); Castells (2006); Schaff (1995); Guattari (1990) e outros citados nesta
produção. Tais referências possibilitaram a construção dos tecidos ontológico e
gnosiológico, validando o conhecimento a partir do sujeito cognoscente, num
discurso que transcende do senso comum, na busca da cientificidade desse objeto
de pesquisa.
A escrita dessa produção se estendeu por quatro capítulos, que articulados
entrelaçaram-se constituindo o tecido elaborado na trajetória da pesquisa.

No

primeiro capítulo, faço a contextualização do problema de pesquisa, situando-o
dentro de um contexto macro. Abordo a presença das TIC no cenário
contemporâneo, evidenciando a postura do professor e suas práticas pedagógicas
nesse cenário, assim como minhas implicações com objeto de pesquisa e os
objetivos a serem alcançados.
No segundo capítulo, apresento as tessituras metodológicas, à luz de
teóricos e autores que apontam perspectivas importantes de investigação cientifica,
sustentadas na abordagem qualitativa, numa proposta de um rigor outro na
pesquisa tais como: Lima JR. (2012,2005), Macedo (2010; 2006; 2004), Macedo;
Galeffi e Pimentel (2009), Lapassade (2005), Coulon (1995), Foucault (1992;1986).
No terceiro capítulo discorro sobre autoria e sua relação com o fazer
pedagógico, na perspectiva de compreender seu conceito e articulação com
autonomia do docente. Ainda neste capitulo – por ter sido autoria o cerne desta
investigação – neste capitulo que a descrição e ressignificação das ações dos
sujeitos foram realizadas. Neste capítulo terço o diálogo com autores que
referendam a discussão, tais como: Lima JR. (2012; 2005), Macedo (2013; 2012;
2010), Freire (2005), Contreras (2002).
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No quarto capítulo, analiso o Blog e seus conceitos, como dispositivo/espaço
de possibilidade de contribuição ao fazer pedagógico autoral, com reflexões a
respeito das possíveis produções desenvolvidas no espaço do Blog. Também
neste capitulo a descrição e ressignificação das ações dos sujeitos colaboradores
foram realizadas.
E por fim “O tecido que se elabora”, com as reflexões sobre as descobertas
e possibilidades dessa pesquisa.
Pensar em autoria na perspectiva defendida nesta pesquisa requer um
aprofundamento do diálogo com autores que refletem sobre a temática e que
propõem um debate sobre o sujeito e sua subjetividade, ao qual demanda tempo
maior do que o estabelecido numa pesquisa de mestrado. Entrelaçar a reflexão de
autoria nesta perspectiva junto com a proporcionalidade das TIC, requer um
processo investigativo mais afunilado e profundo, quiçá um outro objeto de estudo
em nível de doutoramento.
Como estampa de fundo fica a compreensão de que ser autor/autônomo é
construir seu caminho, tomando consciência de si em parceria com os outros, num
processo reflexivo e dialógico.
Assim, o desejo é que esta pesquisa produza conhecimento que sirva
subsídios de novas práticas pedagógicas, a disseminação do uso do Blog na
educação e possibilite ‘um outro’ olhar do professor frente a si mesmo e suas
potencialidades.
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2. O tear metodológico:

entretecendo os fios
Andei muitos caminhos,
abri muitas veredas;
Naveguei em cem mares,
e atraquei em cem ribeiras.
Em todas as partes vi
caravanas de tristeza,
soberbos e melancólicos
borrachos de sombra negra,
E pedantes por trás dos pano
que olham, calam, e pensam
que sabem, porque não bebem
o vinho das tabernas.
Diabólicas pessoas que caminham
e vai assestando a terra…
E em todas partes vi
pessoas que dançam ou jogam,
quando podem, e laboram
seus quatro palmos de terra.
Nunca, chegam a um lugar,
perguntam aonde chegam.
Quando caminham, cavalgam
nos lombos de mula velha,
E não conhecem a pressa
nem ainda nos dias de festa.
Onde há vinho, bebem vinho;
onde não há vinho, água fresca.
São boas gentes que vivem,
laboram, passam e sonham,
e em um dia como tantos,
descansam debaixo da terra.
Antonio Machado,1939
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Toda investigação implica na busca de um caminho, um “direcionamento”
teórico-metodológico indispensável à construção do caráter de qualidade que o ato
de pesquisar exige, uma vez que toda proposta de compreensão da “realidade”
pressupõe uma metodologia, que está interligada a uma produção teórica, na qual
os contornos que se quer ressaltar da “realidade” são explicitados, além de
evidenciar a relação coerente da construção do “objeto” pesquisado e a
intencionalidade do pesquisador. É essa articulação entre o objeto e a
intencionalidade do pesquisador que delineia a abordagem de pesquisa que, no
caso desta investigação, a mais propícia é a qualitativa, tendo em vista os objetivos
e desejos traçados para desvelar o objeto.
Ademais, a abordagem qualitativa centra-se na análise e “interpretação”

11

dos fenômenos como “dados” simbólicos situados num determinado contexto, que
revelam em certa medida parte da realidade, a partir do olhar do sujeito e sua
subjetividade. Considerando essa possibilidade, acredito que a referida abordagem
de pesquisa traz em seu bojo o potencial de romper com o modo tradicional de
pesquisar, consequentemente transcende a perspectiva cartesiana do ato de
investigar, a qual defende que

[...] existe uma verdade absoluta perdida em algum lugar, para ser
encontrada ao modo de uma identidade única, universal, toda
coerente e completa, a ser codificada por uma intelligentia
pragmático-metodológica – que não é destituída de uma condição
ideológica (HABERMANS, 2007), a ser apenas reproduzida por
todos, os menos versados consumidores de simulacros da
realidade; apassivados cada vez mais por um processo ou lógica
ideológica mais sutil, refinada, que oblitera a autonomia e a
condição mesma do ser-sujeito. (LIMA JR.; SALES, 2012, p.126).

É, portanto, uma pesquisa que se propõe um rigor outro12, a partir de
fundamentos epistemológicos que compreendem que o conhecimento humano é
11

12

Interpretação aqui compreendida como “experimentos de pensamentos” (GEERTZ, 2013, p.11).

Expressão capturada da produção intitulada: Um rigor outro: sobre a questão da qualidade na
pesquisa qualitativa produzida pelos autores Dante Galeffi, Álamo Pimentel e Roberto Sidnei
Macedo. A produção trata da questão da qualidade na pesquisa qualitativa. É sabido que a
pesquisa qualitativa, por seu caráter “aberto”, “dinâmico” é mais participativa e menos controlável e
os sujeitos envolvidos na mesma aventura-se na autoria, na perspectiva de pesquisa pautada nas
experiências vívidas pelo pesquisador e sujeitos envolvidos na pesquisa. Vale ressaltar que estes
aspectos não desqualificam a pesquisa, que nesta abordagem é pautada num rigor outro em que se
faz necessário que o pesquisador busque entender um fenômeno específico em profundidade.
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complexo e produzido de modo dinâmico, a partir de seu contexto histórico e social
e da subjetividade dos sujeitos (LIMA JR. 2012; 2005; GALEFFI, 2009). Um rigor
inspirado no campo científico, porém que se firma na diversidade de possibilidades
e que leva em consideração a subjetividade dos sujeitos implicados no ato de
pesquisar. Constitui-se, portanto, num processo de interações influenciado pela
história de vida, contexto, visão de mundo dos sujeitos que fazem parte das tramas
desta investigação.
Vale destacar que no contexto contemporâneo, outros referenciais são
considerados para se interpretar a realidade e produzir conhecimento. Isso não
implica negar a ciência, ou o rigor científico na pesquisa, mas, sobretudo,
compreender que existem “[...] lógicas e produção de sentidos diferentes, não
cabendo hierarquizações entre eles” (LIMA JR., 2012, p.36).
Compreendo, ainda, que um rigor outro não nega a importância de uma
pesquisa qualificada, como processo de construção de sentidos, no qual
estes modos de produzir/institui/criar sentidos ou significados têm o
estatuto de modus de produção de conhecimento na medida em
que implicam os atores sociais na construção da vida e, portanto,
na medida em que mantêm uma relação com a vida, em seus
diferentes contextos (LIMA JR., 2005, p.45).

Logo, esta pesquisa se apresenta como uma experiência humana de “autosocio-eco-organização-desorganização-reorganização” (GALEFFI, 2009, p. 14), na
qual os sujeitos envolvidos foram convidados a refletir sobre sua autoria na
condição de docentes. Assim, considerando esse pensar, os sujeitos colaboradores
da pesquisa foram os docentes/alunos do curso de Licenciatura em Pedagogia do
PAFOR/UNEB/Campus XI – Serrinha – BA, que atuam na Educação Básica, no
Ensino Fundamental, nas redes públicas, estadual e municipal, de municípios
circunvizinhos ao município de Serrinha - BA. Como um dos critérios básico desta
seleção, foram escolhidos professores que desejaram participar da pesquisa.
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2.1. Bricolagem metodológica: um fazer em movimento
Pesquisar é pronunciar o mundo...
Danilo R. Streck, 2003

Considerando as reflexões tecidas, a assunção de uma abordagem que reflita
os interesses e referenciais das ações concretizadas, além das concepções do
sujeito que as efetiva (pesquisador/a), surge como possibilidade fundamental para
atendimento da necessidade que se instaura. O contexto teórico-metodológico no
qual se situa o presente trabalho investigativo encontrou na bricolagem
metodológica a configuração mais adequada ao objeto desta pesquisa,
considerando a bricolagem como um modo de pesquisar/investigar que incorpora
diferentes pontos de vista a respeito do fenômeno investigado, a partir de diversos
olhares existentes na sociedade atual, esta possibilita que o contexto dê a
forma/caminho aos métodos utilizados no ato de pesquisar.
Desse modo, a Etnometodologia e a perspectiva epistemológica proposicional
hipertextual se constituíram a configuração mais adequada para a concretização
dos objetivos demarcados nesta pesquisa. Tal identificação está diretamente
atrelada à intenção de compreender/sistematizar um “novo” saber a respeito de
como os sujeitos desenvolvem e utilizam seus métodos “[...] para dar sentido e ao
mesmo tempo realizar suas ações de todos os dias: comunicar-se, tomar decisões,
raciocinar” (COULON, 1995, p.30). No caso desta pesquisa, compreender os
sentidos que os docentes constroem no processo de autorizar-se em suas práticas
pedagógicas.
Assim, a Etnometodologia, atendeu aos objetivos e desejos desta pesquisa
por ser uma concepção que enquanto “[...] outros vêem dados, fatos, coisas, a
etnometodologia vê um processo através do qual os traços da aparente
estabilidade da organização social são continuamente criados” (COULON, 1995, p.
31).
Ainda é importante salientar que a concepção etnomedológica oportuniza
uma imersão privilegiada no contexto da pesquisa, potencializando a condição de
se construir conhecimento a partir de suas relações com o contexto, os sujeitos e
suas subjetividades, respaldado nas tramas que lhes dão suporte. Tal prerrogativa
se distancia de pré-determinações, numa tentativa de apreender os fenômenos no
seu contexto de produção e vivência, tendo os sujeitos participantes e suas ações
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como foco principal do movimento investigativo. Com efeito, esse modo
etnomedológico de pesquisar, possibilitou compreender claramente que
A realidade social é constantemente criada pelos atores, não um
dado preexistente. [...] em vez de fazer a hipótese, que os atores
seguem regras, o interesse da etnometodologia é por em evidência
os métodos pelos quais os atores atualizam essas regras. É o que
as faz observáveis e descritíveis. (COULON, 1995, p.31)

Segundo Coulon (1995), a Etnometodologia é mais que teoria constituída,
funda-se numa perspectiva de pesquisa e numa postura intelectual diferenciada,
evidenciando à nossa disposição, a possibilidade de apreender aquilo que fazemos
para organizar a nossa existência social.
Sobre esta questão, Macedo (2006) tece algumas indagações que me
provocam, como pesquisadora, a refletir sobre a importância da Etnopesquisa no
desvelamento da realidade.
O que na realidade uma etnopesquisa quer saber é: como se
estrutura a estrutura social? Como se organiza o tecido cultural por
suas múltiplas e complexas interações? Como os sujeitos imersos
nos seus coletivos sociais significam e ressignificam suas ações e
agem? Pela via das ações dos atores sociais, como se dá
reflexivamente à relação instituinte/instituído? Pelo dinamismo
dessas questões, penetra-se relacional e compreensivamente na
complexidade das construções da vida cotidiana e se produz
conhecimento-com. (MACEDO, 2006, p.14)

Trazendo essa discussão para a especificidade do campo educacional, o
autor ainda enfatiza que:
[...] Etnometodologia e educação fundam um encontro tão seminal
quanto urgente, em face da parcialidade compreensiva fundada
pelas “analises duras”. Pelo veio interpretacionista, os
etnometodólogos interessados no fenômeno da educação buscam
o tracking (caminho) dos etnométodos pedagógicos, isto é, uma
pista pela qual tentam compreender uma situação dada, bem como
praticam filature o esforço de penetrar compreensivamente no
ponto de vista do ator pedagógico, em suas definições das
situações tendo como orientação forte o fato de que a construção
do mundo social pelos membros é metódica se apoia em recursos
culturais partilhados que permitem não somente o construir, mas
também o reconhecer. (Ibidem, p.78, apud MACEDO 2006).

Considerando as reflexões postas, o enfoque desta pesquisa parte de uma
perspectiva epistemológica hipertextual proposicional, por este considerar a
possibilidade de se utilizar outros referenciais para “interpretar” a realidade e

40

produzir conhecimento, coadunando com a concepção etnometodológica em que
os caminhos percorridos na investigação são construídos no ato de pesquisar dos
sujeitos envolvidos. Essa perspectiva devolve ao sujeito “[...] a possibilidade de um
grau/aspecto de autonomia fundamental, a saber, aquele relativo ao processo de
produção de conhecimento, com suas pragmáticas, funcionalidades, instrumentos
e métodos.” (LIMA JR.; SALES, 2012, p.40), o que coaduna com os objetivos
propostos nesta pesquisa.
Esta “metodologia” possibilitou, ainda, uma flexibilidade e reconfiguração do
ato de pesquisa, e pôs em foco o processo de construção de conhecimento
estabelecido nas relações de troca entre os sujeitos, de modo rizomático, não
hierarquizado, interativo, num processo que busca
[...] compreender como os sujeitos agem cognitivamente em
determinados contextos, dos quais são parte integrante e integrada,
criando suas performances, estratégias, relações, elaborações de
sentido e, por meio destes processos simbólicos e discursivos,
constituem determinada realidade ou aspecto da realidade,
momento onde se dá a criação de si e do mundo, da mundanidade
enquanto resultado do duplo pertencimento, material e simbólico,
da condição humana, no cosmos (ARENDT, 2001, apud LIMA JR.;
SALES, 2012, p.129).

Neste viés, vale ressaltar, que esta perspectiva epistemológica aponta para
um caminho metodológico, que rompe com um modelo estático, rígido de se fazer
pesquisa, para além da “categorização formal instituída” (LIMA Jr., 2012, p.41),
sem perder de vista a qualidade que se deseja no ato de pesquisar, configurandose num rigor outro, outra possibilidade de que pesquisador e sujeitos da pesquisa
possam se expressar de modo autoral/singular/autônomo.
Assim, sendo uma pesquisa com viés etnometodológico de base hipertextual
proposicional, os dispositivos de coleta de “dados” surgiram do contexto em que
decorreu a pesquisa, ao emergir das atividades desenvolvidas, conforme analisa
Macedo (2006), só pode compreender e explicar uma determinada cultura 13 se
estiver inserido nela.
Desse modo, os dispositivos de acesso aos “dados” da pesquisa para
adentrar no universo da investigação, coadunando com a perspectiva metodológica
escolhida, foi a observação in situ, com participação (pesquisa participante e entre13

A cultura é tomada neste texto como é um conjunto de interpretações que as pessoas
compartilham e que, ao mesmo tempo, fornece os meios e as condições para que essas
interpretações aconteçam (MACEDO, 2006, p.25);
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vista narrativa), ressaltando que a entre-vista14 neste tipo de pesquisa ocorre
conforme Lapassade (2005), como um “encontro social”. Portanto o pesquisador
tem a postura de “observar” o contexto, conversar com as pessoas, reunir
informações diversas. Nesse viés, o tipo de entre-vista mais apropriado a pesquisa
foi a entrevista narrativa, a qual possibilitou ouvir os sujeitos colaboradores, solicitar
deles esclarecimentos e buscar compreender o objeto estudado a partir da suas
perspectivas. É uma técnica que possibilita ao entrevistado expressar suas
concepções, revelar sentimentos, falar de seus percursos de vida e formação, com
palavras e silêncios, olhares e gestos. Na entrevista narrativa o entrevistado tem
ainda, a liberdade de revelar o que deseja e a imagem projetada si mesmo e de
outros. (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002).
Assim, a entre-vista narrativa foi guiada a partir de alguns questionamentos
iniciais, contudo no decorrer da mesma, outras perguntas foram sendo feitas, na
medida em que as professoras colaboradoras foram narrando seu processo
autoral.
É ainda importante endossar que a delimitação de tal tipo de pesquisa não
encerra numa concepção fragmentada de construção do conhecimento científico.
Evidentemente, constitui-se num recorte necessário, com vistas a compreender um
fenômeno

complexo

que

reclama

atenção

redobrada

quanto

às

suas

manifestações e insinuações, as quais seriam apreendidas mais superficialmente
caso a investigação considerasse uma perspectiva mais abrangente em relação à
quantidade de cenários envolvidos.
Por conseguinte, devido ao nível de implicação que assumo durante o
percurso investigativo, fez-se pertinente esta “abordagem” de pesquisa, sobretudo
ao constituir-se num processo em que pesquisador e pesquisados estão
imbricados e implicados no contexto em que os fenômenos ocorrem, possibilitando
a observação e a compreensão dos fatores que os influenciam. “[...] Neste sentido,
o movimento deliberado do investigador na situação da pesquisa é não só
desejável, mas essencial [...]” (MACEDO,

2004, p.154), atendendo

aos

pressupostos dessa abordagem de pesquisa. O referido autor chama atenção para
o fato de que
[...] esta posição não pode ser unilateral, a população pesquisada
tem que se envolver na pesquisa, de forma que pesquisadores e
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pesquisados formem um corpus interessado na busca do
conhecimento: o conhecimento é gerado na prática participativa
que a interação possibilita” (MACEDO, 2004, p. 154).

Um outro dispositivo escolhido na coleta dos dados da pesquisa foi a
observação participante, tendo em vista que esta permitiu uma imersão mais
significativa no seio da coletividade envolvida na pesquisa – principalmente pelo
fato de ser coordenadora do curso que os sujeitos colaboradores participam e
conviver com os mesmos - com potencialidade de aprofundar-se nas suas tramas
constituintes. Desse modo,
É partir dessa vontade de estudar in situ que o outro passa a ser
visto reflexivamente como uma fonte que, ao ser acordada como
compreensão sociocultural, pode, inclusive transformar a cultura do
“eu” – perspectiva que os estudos antropológicos vão compartilhar
com a maioria das ciências antropossociais. A construção do outro
passa a ser uma temática hibrida e a uma fonte extremamente
seminal para se afirmar o caráter interativo e intensamente
dinâmico/dialógico das realidades humanas. A experiência da
diversidade passa a ser um tema central para a desconstrução dos
estudos maniqueístas e monorreferenciais, que insistem em achar
que o mundo pode ser visto e compreendido apenas por uma só
lente. (LAPASSADE, 2005, p.28).

Diante desse contexto de trabalho, tornou-se relevante o empreendimento da
observação do tipo participante, com sustentação teórica no viés etnometodológico,
de caráter qualitativo, configurando-se numa investigação sistemática, com vistas a
compreender os fenômenos no seio do campo em que foram produzidos, tendo o
pesquisador como sujeito que participa da experiência para impregnar-se de
conhecimento e construir conhecimento com.
Nesse viés, a metodologia desenvolvida na observação participante atendeu
a um planejamento prévio, contemplando os conceito–chaves da Etnometodologia
e buscando atender aos objetivos propostos nesta pesquisa. Nesse processo de
planejamento, Coulon (1995), enfatiza que o pesquisador deve estar atento a
algumas questões básicas, tais como: abordar as atividades práticas, as
circunstâncias práticas e ao raciocínio sociológico prático dos sujeitos envolvidos
no que concerne o estudo empírico; considerar a incompletude natural dos
conceitos atribuídos à palavras, as quais ganham seu sentido completo no contexto
em que são produzidas; compreender a reflexividade para além da reflexão,
enquanto compreensão do pesquisador do fenômeno, a partir de sua imersão no
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mesmo; além de considerar “[...] as práticas desenvolvidas no mundo social
descritível, analisável, relatável, inteligível, na qual se mostram nas ações práticas
dos atores” sociais (COULON, 1995, p.45).
Assim, ao planejar a observação, é preciso prever com “antecedência” “o
quê”, “o como” e “o porquê” observar, especialmente pelo fato de que não se pode
perder de vista que a observação participante, conforme explicita:
[...] toma para si, por conseguinte, a tarefa de descobrir, a partir da
“participação” do pesquisador na vida das pessoas que ele estuda,
os valores, as normas, as categorias que caracterizam essas
pessoas e descobri-las “des-de dentro”. É somente por esse
procedimento, diz-se que a descrição dos fenômenos sociais será
feita, a partir do ponto de vista dos atores e não, como na
sondagem por meio de questionários, da ótica dos pesquisadores.
(LAPASSADE, 2005, p.81),

Além de suas implicações diretas, a observação participante permitiu o
acesso a uma diversidade de experiências e vivências valiosas para a análise da
temática enfocada pela pesquisa, conferindo maiores possibilidades de sucesso.
Contudo, faz-se mister destacar que:
O importante é ressaltar que, para conhecer como o outro
exprimenta a vida, faz-se necessário o exercício sensivelmente
difícil de saírmos de nós mesmos. Há que nos desdobrarmos,
revirarmos, suspendermos os preconceitos, criticarmo-nos,
abrirmo-nos a certa violação de habitus sagrados e
solidificados da sociedade do “eu”. Experiência intestina e
radicalmente relacional da intercriticidade (MACEDO, 2006, p.
28, grifo meu).

O posicionamento do autor deixa evidente a necessidade do pesquisador ter
um olhar sensível, reflexivo e alargado para a realidade em observação, além de
estar aberto ao que esta realidade pode vir a manifestar. Ademais,
A observação participante toma a si, por conseguinte a tarefa de
descobrir, a partir da “participação” do pesquisador na vida das
pessoas que ele estuda, os valores, as normas, as categorias que
caracterizam essas pessoas e de descobri-las “desde dentro”. É
somente por esse procedimento, diz-se que a descrição dos
fenômenos sociais será feita, a partir do ponto de vista dos atores e
não, como na sondagem por meio de questionários, da ótica dos
pesquisadores (LAPASSADE, 2005, p.81).
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Partindo destas premissas, fica evidenciado que os dispositivos de coleta de
“dados” que foram utilizados, pelo caráter hipertextual e proposicional desta
pesquisa, necessitam ter suas peculiaridades respeitadas e, ao mesmo tempo,
preservar os critérios de cientificidade, no sentido de garantir um rigor outro no ato
de pesquisar.
Nesse contexto, impõe-se um processo que fez uso de um plano de trabalho
aberto e flexível, em que os focos de investigação que foram revistos, assim como
as técnicas de coleta reavaliadas, os instrumentos reformulados e os fundamentos
teóricos repensados. Tudo isso visando à descoberta de novos modos de pensar,
novas relações, novas formas de entendimento da realidade.
Vale ressaltar, ainda, que a formação aqui é compreendida como “[...] um
assunto de sujeitos humanos, por isso é também do âmbito do imprevisto e da
irreversibilidade” (MACEDO, 2010, p.57). Ainda, a centralidade da formação está
[...] na capacidade de escolher entre possibilidades, de se trabalhar
sobre si mesmo, de se comprometer, se engajar, de se autorizar,
esta última categoria definida por Jaques Ardoino como capacidade
conquistada, enquanto trabalho, de se fazer autor de si próprio

(MACEDO, 2010, p.57, grifo meu).
Sendo assim, é válido ressaltar que os procedimentos da pesquisa tiveram
seu início num processo formativo, a partir da realização do Seminário Temático15
como dispositivo16 de “formação”, intitulado: “As tecnologias da informação e
comunicação: possibilidades de transformação das práticas curriculares no curso
de Pedagogia”, ministrado pelo professor Dr. Arnaud Soares de Lima Junior. No
qual o dispositivo de coleta de “dados” utilizados foi à observação participante, no
qual todo o processo formativo foi filmado e posteriormente analisado, bem como

15

O Seminário Temático é um componente curricular que promove espaços abertos de
aprendizagens, indo ao encontro das demandas de formação profissional, cujas abordagens
contemplam variáveis culturais, ambientais, políticas, econômicas e sociais. É outro momento
formativo que proporciona ao professor-estudante o acesso a estudos de temas não contemplados
e definidos, aprioristicamente, no currículo do curso, mas que contribuem de maneira significativa
para a formação docente contemporânea. [...] O Seminário Temático rompe com a lógica do
pensamento linear e com a fragmentação disciplinar, propiciando momentos interativos que instigam
a participação, a curiosidade e a construção de saberes significativos. (Fragmento do PPP do Curso
de Licenciatura em Pedagogia do PARFOR).
16 Pensando em dispositivos de formação, temos a dizer que eles indubitavelmente portam as
“linhas de força” de poder e produzem subjetividades ou processo de subjetivação, matéria prima do
processo mesmo de formação como uma experiência de sujeitos em movimento. Edificam, portanto,
poderosas mediações formativas. (MACEDO, 2010, p.110)
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participei de todo o processo, desde a elaboração da proposta , a realização da
formação.
Para realização do Seminário Temático, foi elaborado um projeto previamente por mim e o professor Arnaud Soares - o qual teve como objetivo
central socializar bases teóricas críticas acerca da compreensão da relação entre
as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e a Educação escolar, ao
tempo em que, deste modo, contribuir para a possibilidade de desenvolvimento de
práticas e usos mais significativos, criativos e transformativos das TIC nos
diferentes aspectos da prática pedagógica escolar. Portanto, o Seminário, assumiu
uma finalidade formativa de educadores e pedagogos, enriquecendo sua Formação
Inicial. Além de processo formativo o Seminário Temático funcionou como
dispositivo de coleta de “dados”, como espaço de diálogo em que as professoras
colaboradoras relataram sobre suas práticas docentes e sobre seu processo
formativo.
O Seminário Temático foi uma ação desenvolvida em parceria entre mim,
um colega de mestrado, Danton Freitas, e o nosso orientador, o professor Arnaud.
Nesse sentido, o seminário atendeu também aos seus propósitos de pesquisa,
visto que os sujeitos de sua pesquisa são os mesmos sujeitos colaboradores desta
pesquisa, bem como, as unidades temáticas abordadas no seminário, servem
como base inicial para sua pesquisa, motivo pelo qual estabelecemos a parceria.
O seminário aconteceu em dois dias, perfazendo uma carga horária de 20h,
sendo organizado a partir das seguintes unidades temáticas: 1 - Da Tecnologia à
Tecnogênese; 2 – O Caráter Informacional e Comunicativo e o Aprofundamento da
Compreensão e dos Potenciais de Utilização das TIC no Contexto Escolar; 3 –
Reflexões e Elaborações a partir das Demandas locais: Planejamento Educacional;
Políticas públicas para a Formação do Educador, Programas, Currículo e
Funcionamento.
Para efetivação da proposta, foram utilizadas algumas estratégias do tipo de
exposição oral, de socialização e reflexão coletiva, seguindo ao máximo possível
uma abordagem epistemológica da aprendizagem do concreto para o abstrato.
Desse modo, todo processo de troca simbólica e/ou intelectual seguiu a sistemática
do VER – JULGAR – AGIR, comprometido com a unidade teoria-prática, dando aos
sujeitos a liberdade e a responsabilidade para a autoria de expressão de suas
falas, elaborações, reflexões. A avaliação seguiu uma perspectiva processual, à
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medida que cada sessão vivenciada era concluída com a socialização e a síntese
das elaborações dos sujeitos e/ou de pequenos grupos (subgrupos) de sujeitos17.
No seminário, foi realizada uma exposição dialógica sobre as compreensões
de tecnologia e suas relações nos processos educacionais, no qual o referido
professor apresentou a evolução dos conceitos de tecnologia que nasceu na antiga
filosofia grega, berço da nossa civilização, em que se chamava de Téchne – arte
de organizar o pensamento para gerar prática e cumprir determinados objetivos –
que está ligado ao contexto de coisas materiais/imateriais e, que, atualmente se
encontra na condição de instância.
Neste momento, o professor Arnaud instigou o grupo a explicitar suas
compreensões acerca do que seria tecnologia e foi muito interessante neste
momento perceber que, mesmo sem ter um conhecimento teórico mais elaborado
sobre tecnologia, alguns docentes por meio de seu saber, colocaram-se bem
próximos do conceito de tecnologia que defendo nesta produção, fruto das leituras
e discussões realizadas no grupo de pesquisa18 ao qual fazemos parte sob a
coordenação do professor Arnaud.
Durante as reflexões desenvolvidas coletivamente – a partir de provocações
apresentadas – os docentes se posicionaram com ideias diferentes sobre o
conceito de tecnologia. Vale destacar a contribuição de uma das docentes
participantes do seminário que sinalizou a compreensão de tecnologia como “[...]
qualquer atividade de invenção/criação/ evolução realizada pelo homem desde que
tenha uma funcionalidade”. Essa compreensão está articulada aos interesses deste
estudo por, extrapolar a ideia de produção de coisas materiais, ou seja, possibilita o
reconhecimento do homem como uma tecnologia e que durante os processos de
invenção/criação/evolução

o

mesmo

pode

pensar/agir

tecnologicamente.

Diferentemente desta, outra docente, aborda a ideia de tecnologia como “[...]
ferramenta, aparato tecnológico (TV, computador, rádio, tablet, celulares, entre
outros) que o homem utiliza para facilitar sua vida no desenvolvimento do trabalho",
visão

que

ancora-se

na

concepção

tecnicista,

oriunda

do

período

da

industrialização por meio da qual a produção de máquinas (objetos/coisas
17

Conforme explicitado no Relatório de realização do Seminário pelo professor Arnaud Soares de
Lima Jr.
Grupo de Pesquisa Tecnologias Inteligentes e Educação – TECINTED, CNPq/PPGEduC/
GESTEC/UNEB
18
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materiais) gera objetos/coisas materiais e está associada à cultura da sociedade
capitalista que funciona a partir do consumismo ou ainda enquanto ferramenta que
possibilita a eficiência e eficácia da produtividade.
Outra provocação esteve centrada na reflexão do potencial de utilização das
TIC no contexto escolar, a partir das seguintes inquietações: Como pensar a
metodologia, a prática, a aprendizagem, docência, a produção/reprodução do
conhecimento? Como a tecnologia pode ajudar e que lugar ocupa nesse processo?
Essas inquietações se constituíram num provocativo para os docentes repensarem
a tecnologia enquanto processo criativo/transformativo que possui dimensão
material/imaterial, na qual o homem está implicado. Além disso, a partir de tais
inquietações, os docentes foram estimulados à percepção de que a tecnologia
possui o potencial de transformar as práticas pedagógicas, no sentido que estas
podem possibilitar o desenvolvimento de sujeitos autores de suas práticas, ao
sinalizar para os professores sobre a necessidade de se permitir a participação dos
alunos como sujeitos constitutivos durante os processos educacionais.
Nesse viés, os docentes narraram suas práticas pedagógicas explicitando a
utilização de metodologias diversificadas embasadas em práticas que os saberes
oriundos do cotidiano de cada um dos sujeitos envolvidos foram considerados. Na
fala

destes

fica

tecnologicamente

explícita
ao

a

afirmar

compreensão
que,

por

da

necessidade

de

sermos

tecnológicos

e

se

agir

estarmos

constantemente preocupados em inventar (criar/transformar), para fortalecermos a
aprendizagem, podemos possibilitar momentos críticos/reflexivos na sala de aula,
onde coletivamente os sujeitos desenvolvam ações capazes de potencializar a
produção (apropriação) do conhecimento explorando as tecnologias palpáveis ou
não, disponíveis no seu cotidiano.
Para ilustrar essa compreensão, os docentes listaram algumas práticas
pedagógicas desenvolvidas que se constituíram em tecnologias palpáveis, a saber:
a construção do dominó com caixas grandes de papel para explorar o lúdico na
sala de aula visto que possibilitam aos sujeitos mudança de comportamento
durante a aprendizagem porque eles se envolveram com mais afinidade,
demonstraram mais prazer, aprenderam mais e esqueceram a monotonia da sala
de aula.
Outra atividade vista como tecnológica pela docente foi à exploração de
duas imagens oriundas do livro de geografia, onde solicitava para identificar as
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diferenças do tempo e, nesse caso, a professora transformou para um estudo
comparativo entre mudanças ocorridas na cidade de Serrinha/BA, desde a sua
emancipação até o presente momento. Ao longo do desenvolvimento da atividade,
os alunos exploraram seus saberes para criativamente utilizarem a tecnologia da
internet em busca de informações históricas sobre o município, filmagens com
celulares, visitas em lócus e fotos para pesquisar/coletarem as informações
necessárias para realização da atividade e que foram socializadas em sala de aula
através da tecnologia do mural.
Ainda outra prática pedagógica destacada foi à reciclagem, em que a
docente propiciou de forma expositiva, uma aula sobre o que é o lixão e a sua
importância. E em seguida acompanhou o grupo de alunos para uma visita in loco
onde entrevistaram de forma não estruturada, o responsável pelo lixão que
possibilitou informações sobre técnicas de separação do lixo e, ao retornarem à
escola, organizaram uma gincana objetivando arrecadar materiais recicláveis que
propiciou a produção de adereços natalinos utilizados para ornamentação dos
espaços físicos da escola no período do natal;
Uma outra docente enfatizou ainda uma aula de informática, mas, como os
alunos não possuíam computador foi solicitado que os mesmos trouxessem para
sala de aula caixas de papel com diferentes tamanhos e cordão. Durante a aula
ocorreu o processo de produção do computador com os materiais trazidos pelos
alunos e a partir da idealização de cada sujeito o produto final foi ganhando uma
estética que impossibilitou uma possível escolha sobre qual estaria mais perfeito.
Daí, concluiu a participante: “ali tivemos tecnologia”.
Todas as experiências narradas pelos docentes evidenciaram o quanto as
reflexões propiciadas durante o seminário contribuíram para ampliação da
concepção de tecnologia que vai para além da ideia dos “apetrechos” (aparato
maquínico) que utilizamos para fortalecer as nossas aulas e nossas buscas. Nesse
caso, nas propostas de planejamento escolar apresentadas pelas estruturas
governamentais, precisamos exercer nossa “autoria” e “autonomia” para trabalhar
as necessidades dos alunos na sala de aula a partir dos livros didáticos e das
outras tecnologias que dispõe na escola.
A respeito dessa questão do planejamento escolar, Professor Arnaud,
destacou que o Brasil segue um padrão internacional como forma de racionalizar
as ações dentro das escolas/instituições/organismos a partir da lógica da ciência
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que estabelece uma linearidade para organização dos processos a serem
explorados nas escolas. Isso pode ser mudado pela via ativa que significa não
estar diante dos fatos passivamente por existir um conjunto de fatores materiais,
físicos, simbólicos, sociais, econômicas e da própria pessoa em condições de
possibilitar o criar/gerar a partir do que existe dentro da realidade dos alunos ou da
escola. Não podemos deixar de enfatizar que qualquer tipo de inovação ou de
criação/modificação exige da pessoa um domínio/autonomia.
Nesse momento surgiu o exemplo de Mafesoli, citado pelo professor Arnaud,
o qual dialoga com outra pessoa criticando os educadores sobre o consumo de
vídeo nos processos educacionais com os quais fazem, no máximo, uma análise
crítica do conteúdo e equivocadamente consideram esta ação como suficiente para
desenvolver o pensamento crítico/transformador dos sujeitos. Nessa crítica, o autor
deixa evidente a necessidade de o educador dominar o processo de criação do
audiovisual/vídeo em condições de juntamente com o grupo de pessoas, alunos e
comunidade escolar praticarem a produção dessas tecnologias porque se isso não
o acontecer, o sujeito, nunca vai ter autonomia.
Os docentes participantes evidenciaram a compreensão de que a
criatividade pode ser considerada uma tecnologia, coadunando com a reflexão de
Lima JR. (2005) ao afirmar que refletir a tecnologia é refletir o próprio homem,
porque o ser humano está totalmente implicado na tecnologia e a tecnologia está
totalmente implicada no humano, ou seja, a maior revolução tecnológica da
humanidade é a capacidade criativa do homem.
Nesse viés, as TIC “[...] representam não só um conjunto de ferramentas e
métodos de funcionamento, mas uma composição simbólica que atua no desejo e
na subjetividade. Não basta pensar a tecnologia, é necessário também funcionar
tecnologicamente”.

(LIMA JR., 2005, p. 18).

Portanto, o professor para atuar

tecnologicamente, necessita agir criativamente e produzindo suas práticas de modo
autoral,

dominando

os

processos

em

que

opere

as

TIC

com

criatividade/criticidade/autonomia, numa perspectiva proposicional.
Durante o Seminário Temático, o professor Arnaud abordou sobre o
audiovisual, para tanto foi realizada uma exibição do filme “O Exterminador do
Futuro” (1985) e logo após a exibição, os professores participantes foram divididos
em

três grupos

para

organizarem

suas

ideias

a

partir

dos

seguintes
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questionamentos apresentados pelo palestrante: O que gostaram e o que não
gostaram do filme? Quais metáforas podem construir a partir do filme?
Os docentes participantes afirmaram ter gostado do filme – mesmo aqueles
que já tinham assistido e não tinham gostado anteriormente – sinalizaram de modo
positivo quanto à exploração das discussões e reflexões educacionais, contudo,
destacaram o excesso de cenas com violências. Apesar de considerarem o filme
com cenas de violência muito fortes, uma das docentes afirmou que existem
possibilidades de exploração do filme para a educação por compreender que o
contexto escolar atual convive com diversas formas de violência - familiar, de rua,
religiosa, escolar, entre outras - que são vivenciadas pelos educandos no âmbito
da sociedade e nesse caso, seria uma oportunidade para ouvi-los com objetivo de
socializar o entendimento deles sobre esse problema social.
No que diz respeito às metáforas que foram elaboradas a partir do filme, os
docentes participantes destacaram que a obra em análise apresenta diferentes
possibilidades a serem exploradas nas reflexões educacionais, em que a ideia de
tempo/espaço e a situação de domínio da máquina sobre o homem presentes no
enredo do filme foram os destaques nas falas dos personagens.
Ainda, durante as reflexões o grupo realizou considerações pertinentes no
que diz respeito ao potencial do audiovisual nos processos educacionais. Conforme
a fala de um dos docentes participantes “Eu já havia assistido este filme, porém,
não tinha sido com esse olhar educacional e agora percebo como posso explorá-lo
na sala de aula”.
Nesse viés, o professor Arnaud abordou o papel do audiovisual na
perspectiva da existência de uma nova cultura emergente na sociedade
contemporânea, onde “a nova geração compreende de outro jeito”, “fala-se mais do
que se escreve”, “vê mais do que se lê” e “sente-se antes para compreender”,
enfim, precisamos conhecer/compreender os novos modos de aprender/comunicar
desta geração que surge imersa aos diferentes tipos de meios tecnológicos –
Tablet, TV, Internet, computadores, mini calculadoras, celulares, Facebook, Blog,
Watzap, entre outros – com características e funções que são diferentes dos meios
usualmente adotados/utilizados pelos professores no espaço escolar, mas
precisamente na sala de aula, em suas práticas pedagógicas, com as quais
exploram basicamente a escrita.
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Considerando

as

reflexões,

análises,

debates

e

produções

construídas/criadas/elaboradas no seminário, socializamos com os docentes a
nossa proposta de pesquisa. Desse modo, contextualizamos a nossa temática, o
objeto, os objetivos e o problema de nossas pesquisas. Neste momento,
aproveitamos para ouvir os docentes, seus desejos e anseios a cerca da temática e
se mostraram interessados em participar e, principalmente, pesquisar junto sobre
as TIC, com vistas a aprofundar seus conhecimentos e poder assim, reelaborar
seus conhecimentos e quiça melhorar suas práticas pedagógicas, conforme
relatam os docentes que colaboraram com essa pesquisa.
Esses sujeitos ouviram a apresentação do objeto, perceberam a relevância
da pesquisa, as possibilidades de contribuições para mudança em suas práticas
pedagógicas, tendo o processo tecnológico como dispositivo como potencializador.
Cada docente se posicionou demonstrando interesse em participar das pesquisas.
Como sugestão deles, exercitando sua “autoria” propuseram a estruturação de um
Projeto de Extensão que os possibilitassem um período para explorarem
coletivamente as reflexões oportunizadas durante o processo e, em seguida,
aplicarem nas salas de aula que vivenciam cotidianamente.
Ao final do seminário, os docentes evidenciaram, a partir de suas falas e
reflexões, ter compreendido as TIC para além da base material numa visão tecnoantropológica, na perspectiva da questão tecnológica – como rede de significados –
e sua implicação com o ser humano e perceberam o potencial proposicional das
TIC para a educação.
Logo após a realização do Seminário Temático, foi realizada a oficina de
campo para a construção do Blog, que foi pensado como espaço/dispositivo de
reflexão/publicização das produções dos docentes, no qual se objetivou fazer a
observação direta das situações de autoria destes, na interação com seus pares e
comigo (como a pesquisa terá continuidade o Blog continuará a ser implementado).
Nesse sentido, é valido destacar que a ideia da criação do Blog foi dos
sujeitos colaboradores da pesquisa. Eles conheceram o Blog nas aulas de
informática educativa – componente curricular que objetiva instrumentalizar o
professor no uso dos aparatos tecnológicos digitais – manifestaram o desejo de
criar um espaço em que eles pudessem publicar suas práticas e divulgar o que
estavam aprendendo no curso de Licenciatura em Pedagogia, conforme a fala de
uma docente/cursista... “Depois que eu aprendi a usar a internet....eu vi que existe
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um tal de Blog....e vi que tem muitos tipos...achei legal...os professores bem que
podiam ajudar a gente a criar um...ia ser bom...pra calar a boca do povo e mostrar
o que a gente faz” ( sujeito colaborador)
Assim, realizei a oficina de criação do Blog – com duração de 15 h, divididas
em três momentos - em parceria com os professores de Ciências II – componente
curricular do curso de Licenciatura em Pedagogia – PARFOR. Por acreditar que
seria mais interessante de acompanhar e observar as postagens, optamos por criar
um Blog pra cada turma (são duas turmas de Pedagogia que eu coordeno). Por ter
sido criados em colaboração com os professores de Ciências II, os professores
colocaram os nomes dos Blogs, a saber: Ciências em ação; Ciências: Espaço de
aprendizagem. Contudo as postagens foram das práticas pedagógicas criadas
pelos mesmos, nas áreas do conhecimento em que trabalham – são docentes
multidisciplinares, pois atuam do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental – séries
iniciais.
Considerando os objetivos desta pesquisa, a metodologia de tratamento dos
dados teve o viés da “descrição densa” na perspectiva geertziana, que tem como
característica a forma como um pesquisador deve descrever seus estudos, no qual
o mesmo deve descrever seu objeto de pesquisa em detalhes, em suas mais
diversas particularidades – levar em consideração todos os pequenos fatos que
cercam o objeto, não o objeto em si, mas a ação social do objeto. A descrição
densa não objetiva generalizações, mas compreender significados/significações.
As nossas compreensões são frutos das nossas criações sobre
criações socioculturais dos outros, sobre eles próprios e sobre suas
relações com seus semelhantes e com seu mundo, visto que o
pensamento humano é uma atividade eminentemente relacional.
(MACEDO, 2012, p.83).

O pesquisador deve buscar uma compreensão interpretativa das expressões
sociais que são “enigmáticas na sua superfície”, não existem explicações únicas,
as interpretações – mesmo o pesquisador imerso na cultura investigada – “são de
segunda, terceira mão. Somente um “nativo” faz a interpretação em primeira mão:
é a sua cultura (GEERTZ, 2013, p.11). Assim, o pesquisador só pode captar as
diferenças de significado buscando o “ponto de vista dos nativos” (GEERTZ, 2013),
ideia que coaduna com o fulcro desta pesquisa, a qual busca compreender o modo
como os sujeitos da pesquisa se vinculam com o objeto desta, como cada um se
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expressa na sua autoria, se inscrevem no mundo, como se autorizam no seu fazer
pedagógico.
A “descrição densa” embasada na interpretação geertziana, considera a fala
do sujeito por ele mesmo, o que me possibilita não intencionar buscar uma verdade
pronta e acabada, e sim compreender como os processos autorais são
compreendidos por cada sujeito envolvido na pesquisa. Nesse viés, Geertz (2013)
explicita em sua reflexão o fulcro da “descrição densa”, ao afirmar, “[...] o que
procuramos, no sentido mais amplo do termo, que compreende muito mais do que
simplesmente falar, é conversar com eles, o que é muito mais difícil[...]”(GEERTZ,
2013, p.10), nessa perspectiva pode-se perceber que essa é uma ideia contrária ao
modos de se fazer interpretações em que se fala por alguém – ao inferir na fala do
sujeito envolvido no ato da pesquisa...
[...] o pesquisador, nos trabalhos que buscam a compreensão e
“descrição densa” de contextos culturais, deve adotar uma
perspectiva aberta e vinculante, permitindo que o próprio campo
“fale” e que a vivência nele possibilite pistas dos melhores
caminhos[...]. (MACEDO, 2012, p.83).

Desse modo, fazer emergir as relações históricas, das práticas concretas
dos sujeitos, que estão “vivas” nas falas destes – no ato de conversação – o que
coaduna com os objetivos propostos nesta pesquisa. Sendo assim, os achados da
pesquisa emergiram dos relatos e ações dos professores colaboradores, que foram
insurgindo a partir da experiência formativa interfecundada pelas inspirações e
olhares da pesquisadora. Nessa perspectiva, os “dados” foram encontrados através
da garimpagem das mensagens contidas nas análises das ações desenvolvidas no
Seminário Temático gravas em vídeos, nos relatos prestados durante o
desenvolvimento da oficina e nas anotações do diário de campo e declarações
verbais nos discursos dados nas entre-vistas narrativas, e toda e qualquer situação
que emergiu revelando as construções dos sujeitos colaboradores da pesquisa.
Desse modo, tal configuração do contexto teórico-metodológico da
investigação favoreceu a realização de um trabalho “rigoroso”, comprometido com
seus objetivos, e responsável por contribuir com a sistematização de um saber
atualizado no campo científico educacional em que se encontra inserido.
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2.2 Os sujeitos colaboradores da pesquisa... as linhas que se entrecruzam na
urdidura das tramas da estampa que se elabora.

O ato de pesquisar só se torna possível a partir dos sentidos que os sujeitos
dão ao contexto em que vivem e a si mesmo dentro deste contexto. São os
sentidos atribuídos por estes sujeitos que são de extrema relevância na pesquisa, a
partir desta premissa os sujeitos colaboradores são os protagonistas desta
investigação, por revelarem em suas narrativas os percursos vividos e suas
práticas concretas que os constituem nas relações sociais. Assim, partindo deste
pressuposto, é que este texto tem por intenção explicar quem são esses sujeitos ao
citar as colaboradoras da pesquisa, as quais tornaram possível a concretização
desta investigação.
Ao escolher os sujeitos colaboradores da pesquisa, tive como intenção
contemplar o objeto, objetivos e desejos desta investigação, a partir de alguns
critérios orientadores da escolha. Assim, a condição estabelecida para que os
professores do curso de Licenciatura em Pedagogia do PARFOR se constituíssem
colaboradores desta pesquisa, foi desejar participar da mesma, uma vez que a
intenção foi compreender as potencialidades da autoria docente no
desenvolvimento de suas práticas pedagógicas enquanto criação.
Desse modo, a partir desta definição de critérios, a ação preliminar se deu
na realização do Seminário Temático como dispositivo formativo provocador da
reflexão sobre TIC e Educação, e neste seminário foi estabelecido a proposta de
construção do Blog, a ideia inicial foi de que todos os 62 professores das duas
turmas participariam do Blog e a partir das observações da participação dos
sujeitos, segundo alguns critérios, a saber: frequência nas postagens, frequência
nos comentários nas postagens dos pares, reflexão a partir do que estava sendo
proposto e comentado nas suas postagens, estes sujeitos seriam convidados a
participar da entre-vista.
Contudo, encontrar estes professores foi uma tarefa difícil, com muitas idas
e vindas, o Blog não funcionou como o planejado, os sujeitos colaboradores tinham
dificuldades em postar e comentar as postagens de seus pares, entre outras
dificuldades.
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Assim, como sou coordenadora do curso e durante o período da pesquisa eu
os encontrava quinzenalmente, por conta das aulas que eles tinham no período,
convidei aleatoriamente as professoras para serem entrevistadas. As entrevistas
foram marcadas e remarcadas diversas vezes, a disponibilidade de tempo foi um
fator relevante, por conta das atividades as quais as turmas estavam envolvidas, o
que fez com que eu utilizasse como estratégia a troca de e-mails para
esclarecimentos das narrativas. Vale destacar a relevância de todo esse processo
na análise e construção da pesquisa.
Dos 64 professores matriculados no curso – 32 em cada turma de
Licenciatura em Pedagogia - que participaram do Seminário Temático e da oficina
de construção do Blog, 07 se dispuseram a participar da entre-vista, fiz um contato
inicial com os sujeitos colaboradores objetivando “seduzi-los” a participarem da
pesquisa, apontando a relevância de tê-los como colaboradores da investigação,
bem como as minhas intenções com eles neste processo, na direção de uma
investigação-formação, ao tratar do cotidiano vivido por eles, das suas práticas
pedagógicas desenvolvidas a partir de suas concepções, crenças e valores
construídos ao longo de suas vivências de professores.
Vale destacar que a “sedução” para participar da pesquisa se fundou na
crença de que as práticas arquitetadas, concretizadas e refletidas são as que
possibilitam ao sujeito se autorizar ao se confrontar com a realidade, e na
reflexividade ressignificar suas ações, reestruturando permanentemente seu fazer
pedagógico, na perspectiva de que a profissionalidade docente, se edifica/funda no
campo dialógico da sala de aula, nas trocas com o outro – estudantes e pares - a
partir da escuta e socialização das trajetórias vividas.
Na busca entre sins e nãos chegou-se as 07 professoras, as quais para
preservar suas identidades, nesta produção, serão reconhecidas como: Rosa, Flor
do Campo, Lirio, Copo de Leite, Alfazema, Acácia e Orquídea. A escolha por
nome de flores deu-se ao fato de que no universo de 64 professores matriculados
no curso somente 02 são do sexo masculino, de modo que achei interessante
nomeá-las por flores. Destaco o fato de que as professoras se dispuseram e
demonstraram interesse em contribuir, mesmo com alguns percalços ao longo do
processo. No primeiro momento da entre-vista fiz o levantamento de algumas
informações acerca da biografia das professoras, as quais podem ser observadas
no quadro a seguir:
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Quadro 01 – Perfil biográfico dos sujeitos colaboradores da pesquisa

DADOS

PROFA.
ROSA

PROFA
FLOR DO
CAMPO

PROFA.
LIRIO,A

PROFA.
COPO DE
LEITE

PROFA.
ALFAZEMA

PROFA.
ORQUÍDEA.

FORMAÇÃO
INICIAL

Magistério

Magistério

Magistério

Magistério

Magistério

Magistério

Magistério

GRADUAÇÃO

Lic.
Pedagogia
(concluinte)

Lic.
Pedagogia
(concluinte)

Lic.
Pedagogia
(concluinte)

Lic.
Pedagogia
(concluinte)

Lic.
Pedagogia
(concluinte)

Lic.
Pedagogia
(concluinte)

Lic.
Pedagogia
(concluinte)

IDADE

44 anos

41 anos

44 anos

45 anos

39 anos

38 anos

36 anos

15 anos

07 anos

20 anos

19 anos

18 anos

40 horas
semanais

40 horas
semanais

40 horas
semanais

40 horas
semanais

40 horas
semanais

TEMPO DE
ATUAÇÃO

18 anos

REGIME DE

40 horas
semanais

TRABALHO

07 anos

40 horas
semanais

PROFA.
ACÁCIA

Fonte: Pesquisa de Campo, 2014.

Em suas narrativas estas professoras evidenciaram, o quanto se percebem
envolvidas com a docência, relatando sua responsabilidade e compromisso com
uma educação que possibilite o aprendizado efetivo dos estudantes com os quais
desenvolvem suas práticas, afirmaram que gostam de ser professoras,sentem-se
realizadas e que ensinam com prazer, responsabilidade e dedicação. Em suas
falas ratificaram a importância da necessidade de continuar investindo na própria
formação profissional, em cursos e pós-graduação – algumas já iniciaram curso de
especialização, uma delas fala em fazer o mestrado – investir também na
qualificação de suas práticas. Exteriorizaram preocupação com a educação
escolar, com a qualidade do ensino e com a aprendizagem dos estudantes.
Ao falarem de si, a partir da reflexividade, estas professoras se perceberam
como sujeitos desta investigação e sinalizaram ao longo do percurso investigativo
que se sentem responsáveis pela própria constituição profissional, se perceberam
autoras de sua trajetória formativa, como “tartarugas que carregam seus casco e
que estes vão crescendo na medida em que evoluem”

19,

reconheceram suas

limitações, mas se vêem imersas num processo ininterrupto de formação, no qual
nem sempre se dão conta de suas potencialidades.

Fala da Professora Doutora Cristina D’Avila na defesa de doutorado da Professora Ana Carla
Ramalho , na UFBA – Universidade Federal da Bahia, no dia 25 de fevereiro de 2015.
19
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3 Tecituras sobre autoria

...

Eu tenho uma espécie de dever, dever de sonhar, de sonhar sempre,
pois sendo mais do que um espetáculo de mim mesmo,
eu tenho que ter o melhor espetáculo que posso.
E, assim, me construo a ouro e sedas, em salas
supostas, invento palco, cenário para viver o meu sonho
entre luzes brandas e músicas invisíveis.
Fernando Pessoa, 2012
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Falar sobre autoria docente requer um esclarecimento do sentido/significado
que a palavra autoria possui nesta investigação, tendo em vista a polissemia do
termo e a necessidade de ressignificação que subjaz ao mesmo.
Desse modo, tornou-se necessário construir uma nova estampa para este
tecido chamado autoria, a partir da articulação com os conceitos de autonomia e de
autorização, tendo em vista que ao tecer esta estampa “autoria”, utilizo de outras
palavras que emprestam seus sentidos, instituindo-lhe uma acepção de
autorização – enquanto permissão que o sujeito se concede, autoriza-se e se
reconhece como produtor-escritor do seu próprio nome, de modo autônomo; Daí, a
articulação com o termo autonomia, enquanto independência criadora do sujeito,
que cria e dá sentidos as suas práticas – no caso desta pesquisa em específico, as
práticas pedagógicas.
Destarte, autoria implica o ato de o sujeito expressar a si mesmo, escrever
seu próprio nome, inscrever-se aí, em quaisquer circunstâncias individuais e
sociais; implica em saber-ser-sendo. Nesta vertente, Foucault (1992), destaca que
a autoria se constitui numa instância que só acontece, só existe, só se expressa,
quando o sujeito expressa-se aí; quando o sujeito atua nessa condição-de-ser. Na
ótica de Lima JR. (2012), esta perspectiva está relacionada com a forma de a
Psicanálise tratar a subjetividade, considerando-se que ao tratar do sujeito autor,
sendo, estando e atuando numa condição, este sujeito é o sujeito subjetivo, não
podendo ser diferente disso e, por isso mesmo, não se tratando de uma questão de
exatidão conceitual. Em consequência, só há autoria em razão de uma
“autonomia”, do ato de responder pelo próprio nome, de inscrever ou de fazer seu
próprio nome, ou melhor, ser seu próprio nome, seu nome próprio (LIMA JR., 2012;
LACAN, 1973; FOUCAULT, 1992).
Daí, ser necessária uma imersão no conceito de autonomia, tendo em vista
que, mesmo que exista uma linguagem instituída com sentidos/ações/intenções/
propósitos preestabelecidos, muitas vezes, as palavras não contemplam a acepção
do que estamos nos propondo a falar, por não poder ser contida por uma definição,
nem cabe estritamente numa cadeia semântica de um significado a outro. Isso
porque o sentido do ser autor implica ser sujeito, e ser autônomo, logo, trata-se de
um dinamismo, de um significante de um sujeito a outro e esbarra naquilo que,
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conforme Lima JR.20 citando Wittgenstein (1931), “não pode ser dito pela
linguagem, o ‘não se pode falar’.
Desse modo, é importante fazer uma incursão etimológica para entender
que a palavra autonomia traz em seu prefixo o termo auto = “a si mesmo”,
apontando para a ideia do que está posto pelo próprio sujeito; e "nomos" que, em
grego significa lei, ordem21. Compreendida desse modo, autonomia quer dizer
autonomear-se, determinar-se, criar sua própria história. Autor vem do Latim22,
“auctor”, aquele que faz, que age, do verbo agere, executar, permitir-se, por em
prática. Portanto, criar-se, Auctoritas, autorizar, na perspectiva da escrita de si.
Vale salientar que no contexto atual o termo autonomia tem sido debatido
nos mais diversos setores sociais, principalmente, naqueles que estão vinculados
ao processo produtivo, que tomam o conceito como base, na perspectiva de
estabelecer e promover os processos de reestruturação do trabalho e da produção,
garantindo assim eficiência e eficácia no processo produtivo. Nesse viés, o modo
de produção capitalista, passou a exigir do trabalhador uma formação que o
capacite a ser mais flexível, eficiente e polivalente, na qual a ‘autonomia’,
autogestão, flexibilidade, criatividade e proatividade são características que se
fazem necessárias ao perfil desse novo trabalhador.
No campo educacional, vimos a partir dos anos de 1990, que as instituições
responsáveis pela formação docente trazem para os cursos de licenciatura essas
características da formação do professor, expressas no conjunto das reformas
educacionais postas pelo Estado brasileiro, bem como nos países da América
Latina, muito embora, houvesse e haja discursos e manifestações em contrário.
Contudo, vale ressaltar que, quanto a acepção de autonomia, parece existir um
consenso de que é importante e necessário no mundo do trabalho, que o sujeito
seja autônomo no sentido de que este, exercendo a sua subjetividade, possa

20

Reflexão de Lima JR. em seção de orientação em 16/12/2014.

21

Lei e Ordem não tem relação com o Direito Positivo e nem com Legislação, mas com o ato, a
condição, o saber, do sujeito sobre seu gozo. O sujeito não é passivo diante do gozo, mas sujeito do
gozo, o que implica ser sujeito de si mesmo, pois, este saber/condição funda sua condição
simbólica, sua condição psíquica, seu modo de ser, ao tempo em que coloca a si mesmo um limite e
uma condição de ser, sem a qual se desagrega. Por isso se pode dizer, em Psicanálise, que o
sujeito existe dentro da lei/da ordem, como ética e não como moral; isto é, enquanto inerente a uma
condição de si real, relativa e singular. Conforme Lima Jr, em sessão de orientação de 16/12/2014.
Origem da Palavra – site de Etimologia – http://origemdapalavra.com.br/site/?s=auctor, Acessado
em 27 de agosto de 2014.
22
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desenvolver sua criticidade e, desse modo, não se deixar sobrejulgar pelos ditames
capitalistas.
No contexto educativo, a autonomia emerge, ainda, como fator de
desenvolvimento da instituição escolar e da prática docente e discente. Aqui se
trata de uma autonomia conceitual, abstrata; de um mero formalismo, pois na
prática, inclusive, tenta-se explorar o sujeito no seu âmago, desumanizando-o e
assujeitando-o, aniquilando-o.
Tais discussões se intensificaram nas últimas décadas em virtude do papel
que a educação e a escola assumiram no seio social, bem como sobre o trabalho
pedagógico desenvolvido pelo professor, haja vista que essa instituição e esse
profissional tenham assumido responsabilidades e compromissos educacionais
bem mais amplos do que sempre o fez, provocados pela complexidade das novas
configurações da sociedade, que nos remetem a efeitos de transformações
diversas, afetando-nos em todas as esferas da vida.
Nessa complexidade, vários desafios impactam na escola, dentre os quais,
é importante destacar, a reestruturação dos processos de produção, gerada pela
globalização da economia e alavancada pelas tecnologias da informação e
comunicação,

que

demandam

a

transformação

do

mundo

do

trabalho,

consequentemente, um outro/novo perfil do trabalhador: polivalente e capaz de
desenvolver suas funções com mais flexibilidade, com competência e habilidades
para desenvolver atividades em grupo e se adaptar às emergências e
necessidades dos processos da produção. É uma tendência que vai na contramão
do paradigma da modernidade, caracterizado pela fragmentação, pela separação
entre o pensar e o fazer, entre a atividade manual e a intelectual, num sistema de
organização social e produtivo, baseado na ordem, autoridade, submissão, no
controle absoluto de produtos e processos de produção (ENGUITA, 1989). Assim,
a perspectiva demandada pelo cenário atual é a formação de um trabalhador que
tenha conhecimento e domínio dos processos de produção em sua totalidade e
mais, que se perceber autor nesse processo produtivo e se sinta capaz de criar e
recriar, para transformar a sua realidade de acordo com suas necessidades.
As mudanças no contexto produtivo e consequente exigência por um novo
perfil do trabalhador implicam diretamente na reorganização do espaço escolar e
da prática pedagógica, sinalizando que não é mais concebível um processo
pedagógico voltado à transmissão de um conhecimento fragmentado, dogmatizado,
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desarticulado, sem diálogo entre professor e aprendiz. É preciso transcender as
rotinas e práticas impostas – avaliação alheia, competitividade, individualismo,
regras unilaterais... – que revelam a negação da pessoa do estudante e o
descompromisso com a sua formação integral. Nesse contexto, cabe ao
profissional da docência estruturar uma prática pedagógica que desloque o eixo do
ensino para a aprendizagem, contemplando o sujeito da aprendizagem e lhe
propiciando condições para o desenvolvimento de sua autonomia, da criatividade e
da reflexividade, para que este se sinta apto ao enfrentamento dos desafios que lhe
são postos pelo mundo do trabalho e pela complexidade do atual momento sóciohistórico.
Outro fenômeno desafiador a ser explicitado nesse cenário social e que
implica diretamente nas práticas pedagógicas, consequentemente na formação
para a docência, é o aumento da desigualdade e, consequente, exclusão social, a
qual tem raízes nas relações sociais e de produção e se materializa na violência
exacerbada – insegurança, homicídios, suicídios, violência, uso e tráfico de drogas,
prostituição, chacinas... legitimando o autoritarismo social, numa sociedade
marcada por uma estrutura hierárquica e verticalizada nos aspectos político, social,
econômico, cultural, na qual, segundo Chauí:
[...] a divisão social das classes é naturalizada por um conjunto de
práticas que ocultam a determinação histórica ou material da
exploração e que, imaginariamente, estruturam a sociedade sob o
signo da nação una e indivisa, sobreposta como um manto protetor
que recobre as divisões reais que a constituem. (CHAUÍ, 2001, p.
89-90)

Nesse cenário, a escola projetada pela modernidade - com a função de
explicitar as diferenças entre exploradores e explorados, cuja prática pedagógica
exerceu o papel de manutenção da desigualdade/autoritarismo social, focada
meramente no desenvolvimento das forças produtivas, não é mais concebível. É
fato que ainda vemos práticas verticalizadas/autoritárias, por vezes alheias a
realidade, propiciando assim cada vez mais altos índices de violência/indisciplina,
crescentes índices de evasão, repetência escolar e distorção idade/série (efeito
colateral da repetência). Nessa configuração modernista, a escola se desvela como
um espaço em que “[...] o outro jamais é reconhecido como sujeito nem como
sujeito de direitos, jamais é reconhecido como subjetividade nem como alteridade”
(CHAUI, 2001, p. 89).
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Porém, tendo em vista que as atuais demandas sociais sinalizam a
necessidade de ressignificar o espaço escolar, o professor tem por função
proporcionar uma prática pedagógica diferenciada/emancipatória23 e que possibilite
ao aprendiz uma formação integral, voltada à totalidade dos desafios e incertezas
dos tempos atuais (MORIN, 2002) e tendo a pessoa do estudante como centro do
processo. O professor assume um lugar estratégico que transcende a mera
transmissão de conhecimentos e se preocupa com o estudante em formação, num
processo complexo que só é possível ser esse professor se perceber autônomo e
autor de suas práticas.
Nesse sentido, no âmbito da construção e reelaboração do conhecimento
educacional as reflexões acerca do conceito de autonomia têm sido realizadas
sobre o enfoque da “autonomia profissional”24, como qualidade profissional e/ou
como qualidade educativa (CONTRERAS, 2002, p. 70). O autor chama atenção
para o fato de que prefere optar pelo termo “profissionalidade”, em contraposição
ao termo profissionalização, por compreender que a profissionalidade docente
refere-se a valores, qualidades e características profissionais imprescindíveis ao
desenvolvimento da prática docente, o que vai de encontro ao status ou atributos
conferidos pelo estado ou sociedade ao profissional. Profissionalidade, segundo o
autor, refere-se as:
[...] dimensões do seu fazer profissional no qual se definem
aspirações com respeito à forma de conceber e viver o trabalho de
professor, ao mesmo tempo em que se inscreve a forma de dotar a
realização do ensino de conteúdo concreto (CONTRERAS, 2002, p.
74).

Assim, é possível afirmar que autonomia na perspectiva da autoria se
constitui no exercício da profissionalidade docente, tendo em vista que é no
movimento da sua prática pedagógica, que a pessoa do professor concebe e vive
23

Enquanto processo histórico de conquista e exercício da qualidade de ator consciente e produtivo.
Trata-se da formação do sujeito capaz de se definir e ocupar espaço próprio, reusando ser reduzido
a objeto... “Descoberta pelo sujeito da sua condição histórica” (DEMO, 2005, p. 78)
24

O termo profissionalização é uma derivação terminológica de profissão, que significa declaração,
profissão, exercício, ocupação, emprego. Entre o século XVI e XVIII, esse termo abrangia
significados leigos e religiosos. Somente no início do século XIX é que a profissão passa a ser uma
expressão veiculada às profissões liberais clássicas, a exemplo da medicina e do direito. Trata-se
de um conceito que se diferencia dos termos oficio, ocupação ou emprego. A profissão é um ato
específico e complexo e supõe a existência de um grupo especializado, regidos por uma ética e
identidades comuns (VEIGA, ARAÚJO, KAPUZINIAK, 2005, p.129).
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seu fazer, inscrevendo-se na condição de sujeito, demarcando seu espaço
produtivo e reconhecendo seu potencial criador. A narrativa da professora Rosa
(2014), corrobora com essa reflexão, ao afirmar que
Depois das aprendizagens construídas no PARFOR eu passei
a refletir sobre minhas práticas e não aceito mais os projetos
prontos vindo da secretaria de educação, elaborados por
quem não conhece a realidade da minha escola, da minha
sala de aula e nem de meus alunos. Eu tenho autonomia para
planejar meus projetos, de acordo com a real necessidade de
aprendizagem de meus alunos.
Contreras (2002) chama atenção para o fato de que falar sobre autonomia
docente tornou-se recorrente nos últimos tempos, destaca também que os
significados atribuídos a autonomia são diversos, escondendo pretensões e
sentidos que, na maioria das vezes, configura-se como uma forma de legitimar uma
hegemonia que está posta.
Na visão de Castoriadis (1991), a autonomia é compreendida como poder de
criação, o que denota na reflexão do autor a ideia de autonomia implicada com
autoria. Desse modo, a autonomia está relacionada ao poder criativo humano, e no
caso do professor, centra-se no modo de ser/agir/estar deste, pautados nos
contextos em que vive e nas práticas pedagógicas.
Ademais, a autonomia fica evidenciada como liberdade na ação que se
funda na consciência do diálogo, na relação, diálogo, irredutibilidade, diferenciação,
etc. das pessoas entre si, como seres humanos, conforme preconiza Morin (2002,
p.128). Embora o teórico fale sobre interdependência dos sujeitos, este foca sua
análise no ser, ao afirmar que:
[...] essa autonomia de organização comporta, produz, supõe
autonomia de ser, de existência, de computação, de ação. Todas
estas autonomias se determinam e se conjugam mutuamente para
construir uma autonomia de duplo rosto, genérico (reprodução e
regeneração) e fenômeno (existência individual de um ser
computante-e-atuatente) (MORIN, 2002, p.128, grifo meu).

Apesar de em sua reflexão Morin (2002) versar sobre autonomia do ser, em
existência individual, ele caminha na mesma direção apontada por Castoriadis
(1991), que considera a autonomia como um empreendimento da humanidade ou
ainda como uma reflexão filosófica sobre o indivíduo há vários séculos, que sinaliza
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a tensão permanente entre o eu e o outro, no processo de construção da
autonomia/autoria do sujeito, tendo em vista que
[...] o pressuposto e ao mesmo tempo o resultado da ética tal como
a viram Platão ou os estóicos, Spinoza ou Kant... Se à autonomia,
a legislação ou a regulação por si mesmo, opomos a
heteronímia, a legislação ou a regulação pelo outro, a
autonomia é minha lei, oposta à regulação pelo inconsciente
que é uma outra lei, a lei de outro que não eu. (CASTORIADIS,
1991, p. 123, grifo meu)

Apesar de perceber esta tensão entre o eu e o outro, o próprio Castoriadis
questiona “[...] em que sentindo podemos dizer que a regulação pelo inconsciente é
a lei do outro? De qual outro? De um outro literal, não de um ‘outro Eu’,
desconhecido, mas de um outro em mim” (CASTORIADIS, 1991,p. 124).
Essa noção destacada traz à tona o processo histórico da humanidade, no
qual sempre houve uma tensão entre os movimentos autônomos e o conjunto de
instituições sociais, que historicamente tiveram e têm como função a garantia de
reproduzir as relações sociais de produção e reprodução, sobretudo na sociedade
capitalista, incluindo-se aí a instituição escolar, conforme destaca Enguita (1989)
ao afirmar que a escola se configura como uma esfera de produção da capacidade
intelectual e de preparação para o mundo do trabalho.
Desse modo, constitui-se um grande desafio para o docente, exercitar a
autonomia na perspectiva da autoria, no âmbito escolar, uma vez que existem Leis,
Planos Gestores (Plano Nacional de Educação, Plano Estadual de Educação e
Plano Municipal de Educação), Diretrizes Curriculares, propostas curriculares, entre
outros documentos, que interferem e “direcionam” as práticas pedagógicas desse
professor, o qual, muitas das vezes, autoriza-se agindo passivamente, sem
questionar, deixando-se levar pelo contexto, por não vislumbrar a possibilidade de
ruptura com o fazer historicamente instituído ou, simplesmente, por concordar com
o que está posto, disfarçando sua verdade.
Vale destacar que no debate em torno da formação docente, existe uma
análise de como esta formação pode ou não contribuir para que os docentes
sintam-se empoderados a romper ou se autorizar na criação suas próprias práticas.
Assim, evidencia-se que, as possibilidades e os limites para o exercício da
autonomia são produzidos, historicamente, por um conjunto de fatores. Na ideia de
Castoriadis (1991, p.130), “[...] um sujeito autônomo é aquele que sabe ter boas
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razões para concluir: isso é bem verdadeiro, e: isso é bem meu desejo”, entretanto
é válido destacar que “[...] não podemos desejar a autonomia sem desejá-la para
todos e sua realização só pode conceber-se como empreitada coletiva [...]”.
O referido autor defende a autonomia como eixo de um projeto
revolucionário, que encontra sentido “[...] na realidade histórica efetiva, na crise da
sociedade estabelecida e na sua contestação pela grande maioria dos homens que
nela vive”. (CASTORIADIS, 1991, p.103). Entretanto, a ideia do autor é uma
pretensão científica e formal, e não se dá dessa forma abstrata, imaginária – como
diria Lacan (1973), tendo em vista que a autonomia não se faz como derivação de
um cálculo ou exatidão de significado linguístico. Ademais, não há autonomia ideal.
Nem mesmo identidade para a autonomia. É disso que fala Foucault (1992) ao
entender que autoria se refere a uma instância, a um estado dinâmico do ser, que
acontece articulado e exercido pelo sujeito. Por consequência, não há como definir
um modelo numa amplitude social, porque nela haverá sempre um jogo infinito
entre diferentes e irredutíveis expressões de autor e de autonomia. Ou seja, isto
nos faz calar, “não cessa de não falar” – Lacan (1973).
Desse modo, a autonomia é inerente ao sujeito e tudo mais se deriva disso.
Quando a pessoa se constitui sujeito, constitui-se autônomo/autor. Uma
autonomia/autoria que se expressa em diferentes dinamismos em quaisquer
contextos onde o sujeito está e em todas as suas ações. No que tange a
perspectiva profissional esse processo não seria diferente, tendo em vista que
[...] a autonomia profissional de professores, entendida como
processo progressivo de emancipação, não estaria desconectada
da autonomia sócia, ou seja, das aspirações das comunidades
sociais por criar seus próprios processos de participação e decisão
nos assuntos que afetam suas vidas (CONTRERAS, 2002, p.186).

Para

que

os

docentes

possam

sentir-se

autores/autônomos,

eles

necessitam repensar e avaliar suas práticas e os limites dessas práticas, ou seja,
que estes possam desenvolver a consciência de que precisam ser considerados
como sujeitos do desenvolvimento de sua própria autoria/autonomia. Olhando a si
mesmos, podem perceber que autoria e autonomia estão imbricados, por mais
inconsciente que isto possa estar, e independente dos parâmetros morais que
possam estar vigentes no plano político-ideológico hegemônico ou mesmo
idealizado.
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Assim, compreender a complexidade da autoria e da autonomia pela via da
subjetividade exige, por sua vez, fazer um caminho avesso ao da Ciência e da
Filosofia. Aqui, como dissertação, este pode ser um ponto de fuga para dar
continuidade à pesquisa, que é também uma reflexão substantiva, sobre um
recorte muito relevante do processo de formação do docente, de sua prática
humana e pessoal e de seus efeitos em seu modo de ser profissional.
Desse modo, autoria é compreendida como a capacidade de apropriação
das experiências dos sujeitos, a partir da reflexividade: como capacidade do sujeito
de sair de si próprio, analisar a ação e inferir criticamente sobre ela, para assim
autorizar-se. A reflexão da professora Flor do Campo (2014) deixa pistas sobre
essa questão.
Durante a trajetória do curso, comecei a refletir constantemente
sobre a minha prática docente. Vi a necessidade de melhorar minha
prática e para isso eu precisava adquirir mais conhecimentos,
quando fui cobrada a ler, a realizar leituras de textos dos teóricos,
que tive que estudar, pude perceber que, apesar de ser educadora
há algum tempo, eu era analfabeta funcional, ainda não sabia ler,
só sabia decodificar, tinha muita dificuldade para entender os textos
propostos, lia, mas não entendia o que estava lendo. Depois que
comecei estudar, eu percebi que não poderia contribuir na
formação de pessoas criticas, reflexivas, autônomas, preparadas
para enfrentar o mundo, se eu ainda não estava preparada, se eu
mesma não tinha essas competências.

Nesse viés, a reflexividade possibilita ao sujeito a capacidade de transformar
as experiências, considerando projetos coletivos, construídos com outros sujeitos
eticamente. Uma ética profissional e pessoal, que, a partir da compreensão da
ação, promove o respeito ao outro e a si mesmo no processo de construção e
reelaboração do conhecimento.
Assim, o sujeito autor/autônomo tece sua história, incluindo aí, no caso do
docente autor, as suas práticas pedagógicas na troca e no diálogo permanente
com seus pares. Contudo, é valido destacar que somos autores de nós mesmos
em parceria com outros, haja vista que são muitos que participam da construção de
nossa história. Compreendendo assim, que não se é autor isolado, somos autores
e coautores de nossas práticas e trajetórias, pois carregamos em nós um pouco
daqueles que ajudaram e fizeram parte da/na construção de nosso percurso, como
canta Gonzaguinha (1982) “[...] cada pessoa sempre é as marcas das lições diárias
de outras tantas pessoas [...]”.
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No caso dos docentes, as práticas pedagógicas autorais são criadas a partir
da interpretação do mundo e das suas ações no mundo em colaboração com os
outros, nos processos formativos, nas vivências em sala de aula com os discentes,
no cotidiano escolar com seus pares, a partir de suas compreensões, por meio de
suas subjetividades.
Portanto, podemos compreender a autoria como algo que não está posto,
mas um constante devir, ou seja, como algo que ainda não é, mas em processo de
construção que possibilita a promoção de mudanças qualitativas nas práticas do
educador. Mudanças essas que envolvem quebras de paradigmas convencionais,
no sentido de que estes não dão conta de possibilitar que os processos de ensino e
de aprendizagem e que respeitam as diferenças entre os diversos contextos e
sujeitos, possam acontecer de modo proposicional, para além da transposição das
práticas “tradicionais” para a tela do computador por meio da utilização de
softwares. Ainda entendendo a autoria, na perspectiva da autorização preconizada
por Macedo (2013), contudo diferente de conceito, mas de uma instância do
sujeito, no exercício de sua singularidade e subjetividade.
[...] em que o conceito toma importância instituinte, na medida em
que, predominantemente, nossas ações formativas têm uma longa
e violenta história desautorizante. Isso pode nos deixar à vontade
para dizer que a autoria não se faz presença como princípio
educativo nos nossos cenários formativos, em função dessa
experiência desautorizante, seja pela ação pedagógica
propriamente dita, seja pela negação histórica das implicações
existenciais, sociais e culturais. É assim que a autorização implica
na construção da autoria, sua negação é recalque do imaginário e
da invenção. (MACEDO, 2013, p.94).
Esses argumentos podem nos indicar que o processo de
autorização requer o outro, sabendo-se que se autorizar deriva do
latim auctor, aquele que acrescenta, que funda. Assim, a
autorização vai se instituir no exercício do senso crítico, da não
subserviência. Vai requerer uma relação formativa crítica,
intercrítica, porquanto a capacidade de criticidade não é
propriedade privada de ninguém. (MACEDO, 2013, p.94).

Embora o autor aponte, em sua reflexão, a importância da relação formativa
crítica e intercrítica na formação da competência autoral, sinaliza também questões
que são próprias do sujeito, tais como a intencionalidade, a imaginação, o desejo, a
mobilização, a reflexividade, enquanto competências importantes na atuação
autoral da pessoa do professor (MACEDO, 2013). Assim, diante dessas reflexões,
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a compreensão de autoria aqui defendida, embasa-se na perspectiva do
protagonismo docente, na criação/autorização de si e de suas práticas
pedagógicas, e que independem do processo formativo.

Essa condição geral e fundamental de ser-sujeito-dar sentido,
significado, fundar a si mesmo e à realidade pela via simbólica -,
também pode /deve ser exercida no aspecto da construção
metodológica, uma vez que o próprio conhecimento e seus
processos de construção se tornam, tanto objeto da consciência do
sujeito, quanto um dos aspectos através do qual se relaciona com a
realidade. Por conseguinte, é necessário haver autonomia
também no processo de produção de princípios e métodos do
conhecimento, em razão da autonomia e da autoria que cada
sujeito precisa exercer também aí, inclusive através da reflexão
sobre esses primados /processos, no sentido de pensar estes
objetos e ao mesmo tempo se perceber implicado ativamente
na sua constituição (LIMA JR. 2012, p.40, grifo meu).

Nesse sentido, o pronunciamento da professora Acácia (2015) oferece pistas
sobre a implicação do sujeito no processo de constituição de sua autoria.

Não minto, muitas vezes cheguei pensar em desistir. Mas o
meu desejo de realização profissional, me fez continuar e não
desistir. Sou convicta de que ao conquistar novos
conhecimentos e pude desempenhar minha função de
professora com mais segurança e qualidade.
Na fala da professora a implicação pessoal, o desejo de transformar sua
prática pedagógica, bem como o fato de a despeito das possíveis dificuldades
encontradas no percurso formativo, a referida professora chama para si a
responsabilidade de ser sujeito ativo – autônomo das mudanças às quais deseja na
sua vida profissional. Vale destacar que, a autoria no que diz respeito as práticas
docentes, não se constitui em apenas gerar mudanças nas práticas pedagógica,
mas como capacidade de discutir, refletir, analisar, debater sobre essas práticas;
decidir, escolher, quais práticas utilizar e principalmente intervir nas condições em
que o ensino e as aprendizagens acontecem, no currículo a saber.
Assim, para situar a compreensão, no contexto desta pesquisa – de autoria
entretecida à autonomia – utilizo o quadro a seguir, inspirado nas ideias de
Contreras (2002, p.192) e Lima JR.(2012, p.42), com adaptação para enfatizar a
concepção de professor autor/autônomo.
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Quadro 02 – Concepção de professor autor/autônomo
CONCEPÇÃO DE PROFESSOR
PROFESSOR
ESPECIALISTA
Autonomia
como
status ou como
atributo.
Como capacidade
técnica de resolver
os problemas,
conhecimento dos
processos que
devem ser
Autonomia
utilizados no ensino
Docente:
e capacidade de
Concepções
utilizar.
e sentidos
Gestão de sala de
aula, metodologias
de ensino, manejo
de técnicas de
avaliação.
Autonomia que
depende de
diretrizes técnicas ilusória –
incapacidade para
responder na
incerteza.

PROFESSOR
PESQUISADOR
REFLEXIVO
Autonomia como
capacidade
prática – resolver
de modo criativo
as situações
cotidianas do
contexto da sala
de aula na busca
de realizar os
objetivos
propostos na
ação educativa.
Capacidade
individual de
deliberar sobre
sua prática a
partir da
reflexividade e na
perspectiva da
responsabilidade
individual, ética,
moral, que reflete,
analisa e atua
considerando as
diferentes
perspectivas.

PROFESSOR
CRÍTICO

Autonomia como
emancipação:
liberação
profissional e social
das operações.
Superação das
distorções
ideológicas.
Consciência crítica.
Autonomia como
processo coletivo
configuração
(discursiva de uma
vontade comum),
dirigido a
transformação das
condições
institucionais e
sociais do ensino

PROFESSOR SUJEITO
DE TRANSFORMAÇÃO –
AUTOR
Autonomia como
autoria singular – em
que o sujeito tem a
capacidade de criar;
intervir; produz;
inventar; implicar-se
socialmente e
individualmente de
modo singular e
concreto respostas
para dar conta de
atuar em diferentes
contextos.
“Um processo de
singularização a
partir da
subjetividade de
cada eu, que se
constitui e se
inaugura,
autorizando-se e
“autoriando-se”,
nessa condição geral
do Humano
(LIMA,JR., 2012,
p.42).

Equilíbrio entre a
independência de
juízo e a
responsabilidade
social.

Fonte: (CONTRERAS, 2002, p. 192) e (LIMA JR, 2012, p.42). Adaptação Giovanna Marget
(2014).

3.1 Autoria e o fazer pedagógico

No contexto da sala de aula, o professor vivencia a dinâmica da autoria, na
medida em que busca dar sentido as práticas pedagógicas desenvolvida, tentando
superar nossas dificuldades, solucionar problemas, potencializar o aprendizado dos
estudantes. Nesse sentido, a criação de soluções para atuar encontrada pelo
professor constitui-se num ato autoral pautado num modo de ser e de estar do
professor, ao qual este considera o contexto de sua atuação profissional, num
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processo de intervenção sobre o currículo e sua estruturação, sobre as finalidades
da educação e na forma como esta se concretiza a partir de suas ações no espaço
ao qual esta atuando.
Para que o professor possa se perceber autor de suas próprias práticas,
necessita tomar consciência do contexto educacional em que se encontra. Vale
destacar que o atual contexto se constituiu sob as influências do paradigma
newtoniano-cartesiano, que caracterizou a ciência no século XIX e em grande parte
do século XX. Esse paradigma moldou a sociedade, bem como a escola, o qual
suas práticas desfragmentou o conhecimento em áreas e ainda influenciou em
grande medida a metodologia de ensino que se embasa na reprodução do
conhecimento, tendo como características a repetição e fragmentação, com
práticas pedagógicas que propõem ações repetitivas, mecânicas numa educação
bancária, escute, copie, leia, repita e decore.
Outro aspecto relevante neste contexto, diz respeito ao fato de que a
formação é planejada e orientada por este mesmo paradigma supracitado,
[...] a formação entre nós é construída predominantemente na
relação estabelecida com o conhecimento acadêmico-cientifico, que
a disciplina como organizadora curricular sempre vem primeiro; que
esse tipo de conhecimento e suas alianças sociais, influenciado
profundamente pela visão positivista e extremamente fragmentaria
do mundo, criou e disseminou lógicas de compreensão, onde a
linearidade, a estabilidade e a fragmentação foram transformadas
em orientações hegemônicas da compreensão das realidades, o
entendimento crítico da relação estabelecida com o conhecimento
eleito como formativo nos parece crucial, para assim, tentarmos
superar um ciclo de uma inteligência extremamente prejudicial, no
sentido da compreensão dos desafios fundamentais da educação
em termos formativos. (MACEDO, 2001, p.19)

Desse modo, as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores da
educação básica são, na maioria das vezes, embasadas nesse modelo técnico
científico, sobretudo pelo fato da falta de clareza do como se dá a produção e
reprodução do conhecimento.
Nesse sentido, a participação do professor em um processo formativo
qualificado, tanto inicial quanto continuado, pode contribuir para que o sujeito
professor amplie a sua competência técnica e qualifique o seu fazer, a partir de
uma prática formativa que possibilite a este expandir sua visão de mundo, “[...]
construir uma visão mais relacional das realidades e instituir a formação para outro
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mundo, mais pontual e ampliadamente compreendido” (MACEDO, 2011, p.21),
como foi percebido no relato da professora Orquídea (2014), descrito abaixo:

Cursar uma Licenciatura em Pedagogia, pelo o Programa
Plataforma Freire, foi para mim algo de suma importância na minha
vida profissional e porque não dizer pessoal também! Antes de
cursar Pedagogia eu já era professora há mais de uma década,
tinha a prática pedagógica, porém não conhecia a teoria. Não tinha
conhecimento sobre quem era meu aluno, formas de ensinar e de
aprender. Hoje, através dessa primeira Licenciatura pude conhecer
os teóricos e fazer relação da minha prática com as teorias e
aperfeiçoa-las cada vez mais ao longo do curso. Pegando a linha
de raciocínio pelas minhas experiências, posso afirmar que
atualmente, ao término do curso, minhas ações, enquanto
educadora, em relação aos educandos, não são mais as mesmas.

No relato da professora fica visível que a formação contribui para que o
sujeito desenvolva sua competência técnica de modo qualificado, amplie sua visão
a respeito da realidade, acesse novos conhecimentos. Contudo, sua capacidade
autoral não é determinada pelo processo formativo, ela é inerente ao sujeito, pois a
formação é um propriedade particular do sujeito, acontece em todo seu processo
itinerante, não apenas num contexto especifico. A formação é inerente ao sentido
do Ser, portanto é um processo interno, que acontece de fora para dentro, não é
através desta que a pessoa do professor irá desenvolver a autoria, pois esta como
instância do sujeito depende de sua visão de mundo e, principalmente, de sua
subjetividade, do seu modo de ser, estar e agir no mundo e com o mundo. O
processo formativo possibilita a pessoa do professor a acessar seu saber e
transformá-lo em conhecimento elaborado, o que certamente contribui para
qualificar a sua prática, conforme evidencia a mesma professora ao destacar que
sempre foi uma
[...] profissional que reflete muito antes de tomar qualquer decisão
em relação ao aluno e uso novas estratégias didáticas para ajudar
no desempenho dos mesmos, facilitando assim o seu aprendizado.
Tenho mais consciência de minhas ações. Desenvolvo estratégias
de ensino, as quais vou adaptando...e até criando a partir das
necessidades de aprendizagem de meus alunos. Agora, não espero
alguém, a coordenação, por exemplo... pra me ensinar como
fazer... como dar minhas aulas...agora eu sei fazer... criar... tenho
autonomia...rsrs (ORQUÍDEA, 2014).

Nesse viés, a fala de outra professora, também coaduna com as reflexões
supracitadas, como se pode perceber no fragmento relatado a seguir:
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O curso ofereceu um conjunto de componentes curriculares que foi
significativo para construção de uma visão mais crítica com relação
a minha atuação, proporcionando momentos de reflexão. Tive a
oportunidade de refletir sobre os desafios da educação e, por meio
da identificação das políticas que a regem, buscar meios para
tornar o sistema educacional mais eficiente. Em meios a tantas
discussões, o curso transformou a minha prática, onde busquei
incessantemente aprimorá-la a cada atuação. Percebi que o
desenvolvimento dos discentes não se dá apenas pela formação
teórica, é necessário instiga-los a buscar pelo conhecimento e
desta forma desenvolver competências individuais promovendo
uma maior qualidade de ensino. (ALFAZEMA, 2014).

A partir do posicionamento das professoras, é explícito que o processo
formativo contribui para a construção da competência técnica do sujeito, mas fica
evidente que a autoria do sujeito neste processo se manifesta como condição de
escolha e implicação de si mesmo no percurso formativo. A pessoa do professor
não é passiva na formação, daí fica visível que é a pessoa que se autoriza ou não,
em função de algumas finalidades e objetivo a que se propõe, considerando que
tudo é muito dinâmico, subjetivo, o que implica em deixar claro que isso depende
do sujeito como autor. Por isso, Foucault (1992) vai nominar a autoria como uma
instância, porque ela só existe enquanto é articulada pelo sujeito. Então, se é
assim, os processos formativos precisam estar completamente voltados para o
sujeito da formação, articulando os conhecimentos historicamente produzidos aos
desejos, necessidades e escolhas deste sujeito, o qual é razão de ser da formação.
As fala das professoras citadas evidenciam o quanto elas se permitiram
qualificar suas práticas e compreender melhor o contexto de sua atuação. Na
perspectiva delas, a autoria se dá na elaboração autônoma de suas práticas,
contudo o fato de elas se permitirem vivenciar, participar, desejar, fazer suas
escolhas, sejam elas quais forem, constituem-se no exercício autoral. Tais
perspectivas ficam também evidenciadas na fala da professora Copo de Leite
(2014), conforme transcrição abaixo:
Ingressar na Universidade, fazer o curso de Pedagogia, foi muito
gratificante para mim, aliás, a realização de um sonho. Eu
precisava ampliar e aprimorar meus conhecimentos para que a
minha prática como professora pudesse também melhorar. Busquei
e consegui aprender novas metodologias de ensino para poder
melhorar meu trabalho como educadora. No inicio do curso,
enfrentei muitas dificuldades, pois uma nova e difícil realidade se
apresentava e eu tinha que superá-la. Confesso que no começo
pensei em abandonar o curso, cheguei a pensar que eu não daria
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conta, não iria conseguir chegar até o final. Meu nível de
conhecimento era muito baixo e os trabalhos da academia eram
muito complexos para mim, senti muita dificuldade para realizá-los,
percebi que eu não sabia ler de fato, sabia apenas decodificar as
palavras, mas não compreendia o texto em si. Este curso trouxe
muitas vantagens para minha vida profissional, pois através dele a
minha prática pedagógica mudou muito. Hoje eu consigo
acompanhar melhor o processo de aprendizagem dos meus alunos
e percebo que os mesmos estão aprendendo. Minha vida pessoal
também melhorou, sou mais segura nas minhas decisões, mais
comunicativa... percebo que cresci em conhecimento e também na
interação com as pessoas. Hoje eu troco informações e
conhecimento com minhas colegas, e a partir dessa troca eu vou
transformando minha prática... percebi como a interação contribui
para melhorar minha prática. Aprendi a dialogar com minhas
colegas de curso, algumas colegas na escola também.

Esta afirmação manifesta o papel do diálogo com os pares na transformação
das práticas e no modo de ver as realidades. Nesse viés, vale destacar mais uma
vez, que a formação contribui significativamente no sentido de potencializar
espaços de diálogo, de trocas e interação entre seus pares, o que possibilita o
desenvolvimento da autoria docente em suas práticas pedagógicas. Na formação,
no espaço escolar, o professor encontra-se num contexto de coletividade, no qual a
pessoa do professor faz a sua versão do coletivo por ele mesmo, constituindo-se
assim em autor da sua condição social. Nesse sentido, ele não é puramente
coletivo, ele faz uma versão social dele, autorizando-se .
As professoras, sujeitos desta pesquisa, vivem uma condição social do ser
professor e o que representaria esse ser professor em suas comunidades.
Na área pessoal, passei a ser vista com olhar diferente: na rua,
onde moro, hoje sou a referência em conhecimento, as pessoas me
consultam quando querem saber algo, na igreja que frequento sou
consultada e indicada para assumir cargos, na minha família passei
a ser vista como um ponto de referência. Sempre sou procurada
como acadêmica para responder a questionamentos ou dúvidas na
minha comunidade e por pessoas do bairro. (ALFAZEMA, 2014)
Se eu questionar os projetos que vêem prontos da Secretaria de
Educação e propor outro que vise o real interesse de aprendizagem
dos meus alunos, a realidade deles, a minha opinião será
respeitada pela diretora e pela coordenadora. Pois, elas
reconhecem o meu estudo e sabem que tudo que falo, sobre
educação, é baseado nos autores que estudei. Tenho muito orgulho
disso, hoje o meu trabalho é respeitado. Faço parte do Programa
PACTO pela educação na idade certa, e este programa somou com
os conhecimentos adquiridos na faculdade, mas existem alguns
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métodos de ensino proposto pelo programa que não concordo. ,
não são adequados a realidade de meus alunos e não promovem
aprendizagem, de modo que eu não utilizo e elaboro outras
estratégias de ensino. Sou feliz por ter feito parte desse grupo de
estudo e não permito que outras pessoas façam críticas a minha
formação. Dei o meu melhor para conquistar a graduação, me
esforcei ao máximo, mesmo com todas as dificuldades que passei e
darei o meu melhor para que as pessoas envolvidas com a
educação no meu município reconheçam e valorizem o meu
trabalho. (ROSA, 2014)

Para isso, elas precisam ter uma autonomia social, fazer o próprio nome na
sociedade, o que não se faz no coletivo, embora parta do coletivo por meio dos
diálogos tecidos em suas redes de colaboração com seus pares, de suas vivências
com o outro, os sentidos produzidos são individuais. Mediante as trocas, cada
sujeito constrói sua lógica, pois essa construção é própria de cada sujeito na
mesma condição de iguais enquanto sujeitos. Esse movimento promove o exercício
da autoria. O discurso da professora Alfazema (2014) explicita claramente este
aspecto:
Como profissional, eu consegui melhorar 100% a minha prática
pedagógica onde passei a dar minhas aulas de acordo com o que
aprendi nas aulas práticas desenvolvidas no curso e assim fui me
adaptado ao meu padrão onde sempre procuro novas estratégias
de ensino e me sinto capaz no que faço e tenho visto grandes
resultados no meu alunado. Isso é muito gratificante porque passei
a confiar mais em mim ,no meu papel como educador, sem precisar
de alguém para me dizer o que está certo ou errado, o que antes eu
precisava, não tinha certeza se eu estava certa e sempre dependia
da coordenação para validar meu trabalho. Hoje, sempre tenho
inovado minhas aulas procurando sempre inovar onde meus alunos
se sentem confiante, passei a utilizar o cantinho de leitura, espaço
da Matemática, variedades de jogos e muitos outras coisas que é
necessário num espaço educativo. Confesso que no inicio não tinha
noção de como seria e depois. Este espaço e como seria as novas
práticas, mas fui procurando a desenvolver a cada dia uma coisa e
assim tudo foi dando certo e tudo isso foi graças ao as trocas e
diálogo com meus colegas e os professores do curso que mudei
bastante meu espaço e as minhas práticas pedagógicas e enfim
passei a compreender o meu aluno com outro olhar, as
necessidades que vão surgindo eu sempre observo e procuro
sempre encontrar uma solução, quantas das vezes aconteceram
casos dentro da sala de aula durante esta minha trajetória e através
das aulas da PARFOR eu consegui manejar , conseguir solucionar
o problema da melhor forma e outros aspectos em relação como
passei ser vista pelos meus colegas de trabalho e a confiança que
a gestora da escola passou a ter em mim, no meu trabalho.

Portanto, para que a pessoa do professor possa exercer/exercitar suas
implicações nas vivências e experiências formativas, necessita tomar a
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reflexividade como prática constante. Nesse sentido, Macedo (2011, p.121) afirma
que a “intencionalidade, a reflexividade e a imaginação” são práticas necessárias
ao sujeito autor, e chama a atenção para as possibilidades da imaginação, ao
afirmar que “[...] é por meio dela que o sujeito pode colocar como entidade alguma
coisa que ainda não é. [...]”. Ainda segundo o autor, “[...] é nesse campo de
reflexões, onde a autonomia está vinculada à própria noção do sujeito imaginativo,
que o conceito de implicação se densifica e se complexifica” (MACEDO, 2011,
p.122).
Nesse viés, fica notória a importância de se considerar a subjetividade do
sujeito e seu papel no processo formativo, pois a imaginação/implicação são
práticas as quais não se podem padronizar ou aplicar juízo de valor, cada sujeito as
exercita conforme sua subjetividade.
Analisando o discursso da Professora Flor do Campo (2014) deixa pistas
sobre a implicação do sujeito no processo formativo.

Antes de fazer o curso de Pedagogia, oferecido pela Plataforma
Freire, eu já trabalhava em duas modalidades de ensino: Educação
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Apesar de atuar
com responsabilidade e compromisso na sala de aula, eu não
valorizava o saber do aluno, por conta disso, não dava muitas
oportunidades para que eles pudessem expor suas ideias e
opiniões. Eu acreditava que o professor só estava na sala de aula
para ensinar e o aluno para aprender, sempre fazia os meus
planejamentos, mas, sem levar considerar a realidade do aluno,
suas verdadeiras necessidades de aprendizagem, não fazia o
diagnóstico inicial da turma para analisar detalhadamente as
competências de cada um, e, a partir daí, poder planejar. Na
verdade, eu não tinha muita autonomia como professora, seguia
muitos projetos que chegavam pronto na escola, o livro didático
para mim era essencial, sem ele eu não sabia trabalhar, não
percebia que ao meu redor existiam várias fontes que eu podia
usar, como jornais, revistas velhas, embalagens, entre outros, que
poderiam servir de recursos importantes para a realização de uma
aula atrativa, prazerosa e produtiva. Por falta de conhecimento, eu
não fazia muitos questionamentos, sempre aceitava quase tudo que
era imposto, também não era muito comum parar e refletir sobre as
minhas práticas, achava que as metodologias utilizadas em sala de
aula eram suficientes para que o aluno pudesse aprender. Eu me
preocupava muito com o aprendizado do aluno no que diz respeito
à decodificação de letras, silabas e palavras e não entendia que
com esta metodologia, estava podando a capacidade que a criança
tinha de ler o mundo a sua volta. Na verdade eu estava
contribuindo para formar sujeitos passivos, incapazes de promover
mudanças. A capacidade de pensar sobre minha prática, sobre mim
enquanto pessoa e professora me fez perceber o quanto eu
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precisava mudar para me transformar na professora que eu queria
ser,

Refletindo sobre a fala das professoras supracitadas, coaduno com a
afirmação de Macedo (211, p.122) ao afirmar que a “implicação está ligada ao ato
de auto-rização, enquanto competência para se autorizar, fazer-se autor de si
próprio[...]”. As professoras demonstraram atitudes de autoria, ao se implicarem no
processo

formativo,

chamando

para

si

a

responsabilidade

de

construir

competências cognitivas, políticas, técnicas, afetivas, entre outras e desse modo
qualificar suas práticas. Destarte

a condição de autor é aquela da pessoa que ao narrar suas
experiências toma consciência desses diferentes papeis, herdados,
construídos, improvisados, nos cenários da vida e a partir da
reflexão sobre esse agir alienante, o narrador passa a se assumir
como autor responsável pela continuidade de sua história e de sua
ação no mundo (PASSEGGI, 2011,p.55)

Em dimensões diferentes a pessoa do professor que se autoriza, cria seu
próprio jeito de ser, individualmente, reflexivamente, e é por isso que
autonomia/autoria não é coletiva, bem como o discurso de que a pessoa precisa
que o coletivo autorize a sua autoria/autonomia é um discurso validado em função
do conforto. Porém, o sujeito, autor de si mesmo, não sente necessidade dessa
validação e se autoriza. Para Lima JR.25 essa validação que o sujeito busca, ainda
assim não funciona, porque, na verdade, a pessoa transfere. A validação só
funciona porque a pessoa delega isso para uma instância chamada social; cria-se
uma fantasia de que isso será suficiente, mas, na verdade, não o é, pois a pessoa
já está fazendo uma escolha, sendo autora assim de uma coisa que o outro pode
moral ou eticamente não concordar, mas ela já é autora daquilo ela é ou o que vai
ser. Uma pessoa acomodada vai reproduzir, ou não vai se incomodar com o que
está posto, isso é uma autoria, mesmo que a opção seja equivocada ou
inconsciente.
Nesse sentido, os autores que discutem autoria e autonomia pensam numa
perspectiva que se constitui num ideal social, moral, externo, abstrato, contudo não
é desse modo que compreendo autoria, como se tivesse uma identidade, um
25

Reflexão tecida em sessão de orientação, janeiro de 2015.
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conceito, para o que é autoria, uma identidade, pois cada sujeito a exercita ao seu
modo, a partir de sua visão das realidades, imaginação, subjetivamente... Assim,
cada sujeito vai decidir de forma autônoma/autoral, enquanto instância pessoal,
qual é a sua verdade e seguir.
Se a autoria é social ou é histórica, é como se ela fosse mais válida, estaria
desconsiderando a autoria do sujeito. Contudo não acontece dessa forma, não
existe uma autoria conceitual – válida, porque existe a escolha do sujeito, o livre
arbítrio – do ponto de vista social nunca vai existir o “modelo” de autoria, vão haver
autorias, que não vão convergir, estarão sempre em conflito, e a sociedade terá
sempre sujeitos se recriando e escrevendo seu próprio nome. O discursso da
professora Lírio (2014) evidência este aspecto.

A importância de ter uma graduação no currículo é de grande
relevância, e através do processo de formação podemos vivenciar
momentos de construção de saberes em que tivemos ótimos
professores que deixaram marcas pelas suas contribuições nos
âmbitos pessoal, social e educacional. Pude mudar e transformar
minha prática a partir das reflexões durante o curso, principalmente
no estágio, que no inicio eu achei que não seria necessário por
atuar na docência há 17 anos. Contudo a prática do estágio me fez
olhar para minha prática pedagógica com um olhar diferente, com
reflexão, pensando sobre ela. Foi uma jornada exaustiva em que,
às vezes, desanimava, mas sempre nos momentos difíceis aparece
sempre uma palavra de encorajamento seja de colegas da turma ou
até mesmo dos professores e com determinação conseguir concluir
a minha tão sonhada graduação. Hoje eu me sinto mais confiante,
segura e decidida, sei o quero na minha vida profissional e pessoal,
tenho mais coragem de ousar e de ir em busca do que eu acredito.
A formação foi importante por que me proporcionou conhecimento e
a partir dela pude me autorizar a criar novas formas de ensinar e
também de aprender. Contudo percebi que eu o meu desejo de
aprender, de mudar minhas práticas me mobilizou a não desistir e
seguir em frente, mesmo com todas as minhas dificuldades.

Na afirmação da professora Lírio (2014) há uma referência ao contexto
formativo, da importância que este tem sobre a formação do sujeito, de modo que
há parte do caráter que é social - interação, na perspectiva de que a professora
em diálogo com seus pares ampliou a sua postura autoral/autônoma, ao
desenvolver competência técnica que propiciou o desenvolvimento de práticas
pedagógicas qualificadas, e autorais. O pronunciamento da professora coaduna
com a ideia de que:
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Nas interações entre os seres vivos e o meio ambiente dentro da
congruência estrutural, as perturbações do ambiente não
determinam o que acontece com o ser vivo; ao contrário é a
estrutura do ser vivo que determinará o que deverá ocorrer
com ele. Esta interação não tem uma dimensão instrutiva, porque
ela não determina (instrui, comanda ou direciona) as mudanças que
deverão ocorrer. Já foi usada, para tal, a expressão disparar (to
trigger) um efeito. Neste sentido nos referíamos ao fato de que as
mudanças que resultam da interação entre os seres vivos e os seus
ambientes são ocasionadas por agentes perturbadores, mas
determinadas
pela
estrutura
do
sistema
perturbado.
(MATURANA,VARELA,2011, p.185, grifo nosso, tradução

nossa).
Essa questão do sujeito autor/autônomo, que escreve seu próprio nome,
criando suas próprias estratégias independente do contexto social ser favorável,
não é considerada nas reflexões sobre autoria, por Castoriadis(1991) e
Freire(2005), muito embora os referidos autores considerem importante o papel de
cada sujeito no processo coletivo. Em Foucault (1992) encontramos a ideia de
autoria como instância do sujeito e em Lima Jr. (2014) a subjetividade do sujeito,
daquilo que é próprio do sujeito, independente do contexto.
Nesse

sentido,

Lima

Jr.26

considera

necessário

ressaltar

qual

a

compreensão de sujeito subjetivo estamos aqui nesta pesquisa considerando.
Nesse sentido, o destaque é feito objetivando diferenciar “sujeito subjetivo” para
poder fazer uma diferença, na verdade, todo sujeito é subjetivo. Contudo a ciência
adulterou esse elemento subjetivo e a filosofia também, com base na ciência, mas
todo sujeito só existe enquanto subjetividade. A ciência diz que o sujeito só se
acultura com o saber - o saber é o saber de cada um, próprio real de cada um então se eu digo assim sociedade em termos nominativos e de significados, eu
tenho abstração, mas a sociedade como real social se constitui do ponto de vista
da existência particular pessoal - como o eu, que é individual, articula-se com
outros diferentes e semelhantes a você.
Nesse viés, quem dá conta disso é a subjetividade - a autoria estaria nessa
instância - não significa dizer que a sociedade não tem importância, mas também a
sociedade não é substitutiva do sujeito. Ela não o determina.

26

Dialogo realizado em seção de orientação em outubro de 2014.
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No que diz respeito à prática pedagógica, a pessoa do professor exercita
sua autoria usando a proposicionalidade na sua ação, seja como professor, como
aluno, como pesquisador - como autônomo/autor.
A ideia de “receitas” a serem “aplicadas” em sala de aula na perspectiva de
resolver os dilemas que afligem o cotidiano escolar, no enfrentamento das diversas
situações pedagógicas, a saber: falta de atenção e interesse, indisciplina,
dificuldades de aprendizagem, ente outras. Em práticas prescritivas, sem reflexão
do contexto, das realidades, sobre as causas e desdobramentos desses
problemas, adotando modelos que são oferecidos em práticas formativas
embasadas no modelo cartesiano. Contradiz a proposicionalidade, a autoria, a qual
se embasa em várias possibilidades de combinações e possibilidades.
O sujeito autor será aqui compreendido como pessoa que atua com a sua
subjetividade, proposicionalmente, criando estratégias, respostas, apropria-se de
suas

experiências-vivências

e

se

constitui

autor,

reinventando-se.

Numa

perspectiva autopoética, conforme preconiza Matura e Varela (2011), a noção de
autopoiesis – autocriação (Auto-produção, do Grego: εαυτός (auto-), significando
"próprio" - ποίησις (poiesis), significando "criação, produção” o oposto de – να
υπόκεινται (ser objeto). Autopoiesis, caracteriza-se pelo fato de que “[...] os seres
vivos se caracterizam por – literalmente - produzirem de modo contínuo a si
próprio, o que indicamos, o quando chamamos a organização que os define de
organização autopoiétca.” (MATURANA; VARELA, 2011 p.52).
Assim, a autoria enquanto instância do sujeito é subjetiva, e quando chegase ao subjetivo não tem pré-formas, não tem forma nenhuma, cria-se, o saber do
sujeito que lida com o sentido, que só tem uma maneira de criar formas e, isso ao
longo do processo, vai gerando campos que vão dar sentido às coisas. O sujeito
apropria-se desses sentidos, primeiro a partir do seu saber, desenvolve a
percepção de um saber pra depois criar uma representação simbólica. Desse modo
o este vai transformando suas práticas a partir de suas percepções, imaginação e
reflexividade, de modo único subjetivo e autoral.
Assim, Autonomia e autoria estão compreendidas aqui, não como algo que
é dado ou permitido por outro ou instâncias superiores/instituições numa relação de
interdependência; formatada, explicada, pronta. No contexto desta pesquisa, a
autoria é tratada como condição e potencial do sujeito, a ser construída, inventada,
modificada, em constante movimento, em permanente mutação; é a experiência
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com as práticas pedagógicas autorais, criadas pelos professores a partir de suas
reflexões em colaboração com seus pares, como categorias entretecidas, que se
constroem mutuamente.
Cada sujeito produz a sua própria forma de ser autor, não se pode definir, ou
melhor, ter um “conceito” fechado de autoria. A dinâmica da autoria é tão intensa,
que se trata de uma “instância” do sujeito (FOUCAULT, 1992), pois o sujeito, com
sua subjetividade, elabora o seu modo de estar e ser no mundo, e no caso do
professor, suas práticas pedagógicas.
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4 O Blog como espaço de reflexões:

tear da criação da autoria docente
A realidade não pode ser entendida como algo objetivamente dado, que se pode captar, porque isso
implicaria presumir um ponto de partida exterior. Demonstra, com efeito, uma ausência de
fundamento sólido de nossas experiências, pelas quais nos são fornecidas determinadas regularidades
e interpretações, fruto de nossa história conjunta como seres biossociais. No interior dessas áreas
de história comum que se apóiam sobre acordos tácitos, vivemos em uma aparentemente interminável
metamorfose de interpretações que se sucedem.
Maturana, 1992
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A ideia de trabalhar com o Blog, enquanto dispositivo de pesquisa decorreu
do fato das minhas percepções sobre o potencial que este possui como dispositivo
de informação e comunicação, caráter que julgo imprescindível no desenvolvimento
desta pesquisa. Ainda, por compreender o Blog como dispositivo tecnológico
estruturante da sociedade da informação e como este se constitui como elemento
com potencial dinamizador dos processos de reconstrução/reelaboração e difusão
do conhecimento humano.
Nesse viés, é valido explicitar o entendimento aqui defendido a respeito do
caráter comunicacional e informacional do Blog, por este ser um espaço versátil, no
qual os sujeitos que os constroem e os utilizam, têm a possibilidade de subverter a
ideologia capitalista e abrir brechas, fendas nas quais o uso social do Blog se
manifesta, “[...] a partir da natureza social da comunicação e da característica
dinâmica e anárquica da informação concebida e organizada ao modo da
linguagem” (LIMA JR, 2012, p.25) diversificada, multireferrencializada, a partir das
subjetividades de cada sujeito que o constrói.

4.1 Blog: por uma compreensão conceitual

Existem Blogs com mais diversas finalidades e objetivo. Os primeiros
Weblogs, inicialmente foram nominados assim, por Jorn Barges, conforme afirmam
Ramal, Recuero e Amaranto (2009) datam de 1997, mas foi em 1999 que o
Weblog, inicialmente com este nome, deu sua guinada para sua popularização,
neste período,
[...] foram criados os primeiros serviços de Weblog, como o
Blogger, do Pyra Lab, e o EdithThisPage (hoje Manila), da
Userland. Esses sistemas gratuitos ou de baixo custo facilitaram a
disseminação da prática do weblog, por dispensarem
conhecimentos técnicos especializados e agregarem, num mesmo
ambiente, diversas ferramentas. (GUTIERREZ, 2003,p.89).

Assim, o Blog foi se popularizando e ganhando adeptos, que os constroem
com os mais variados objetivos, existem Blogs com o objetivo de informar o leitor
sobre filmes, livros (resenhas, comentários, etc.), sobre moda, produtos –
recentemente fiz uso dos serviços do Blog para decidir sobre a compra de minha
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máquina de lavar pratos. Estudiosos sobre a comunicação de massa vêem o Blog
como uma forma de mídia alternativa significativa e importante, por este agregar
multiplicidade de informações com diferentes pontos de vista, oriundas de diversas
fontes, com potencial para influenciar opiniões em larga escala em
uma visão chamada “mídia participativa”. Provavelmente a maior
diferença entre os blogs e a mídia tradicional é que os blogs
compõem uma rede baseada em ligações – os links, propriamente.
Todos os blogs por definição fazem ligação com outras fontes de
informação, e mais intensamente, com outros blogs. Muitos
blogueiros mantêm um “blogroll”, uma lista de blogs que eles
frequentemente lêem ou admiram, com links diretos para o
endereço desses blogs. Os blogrolls representam um excelente
meio para observar os interesses e preferências do blogueiro
dentro da blogosfera; os blogueiros tendem a utilizar seus blogrolls
para ligar outros blogs que compartilham os mesmos interesses
(CUNHA, 2009, não paginado)

Mas, o que é um Blog? Amaral, Recuero e Montardo (2009) ressaltam que
há uma polissemia de conceitos e definições. As autoras destacam que o primeiro
uso atribuído ao mesmo foi de diário pessoal, um espaço em que se publicam
impressões, posicionamentos, ideias sobre um tema ou conteúdo. Para Cunha o
Blog é uma
[...] página que contém textos curtos, organizados segundo a ordem
cronológica e atualizados constantemente. Pode incluir ponteiros
para hiperligações a sítios importantes, avaliação de sítios, notícias
sobre organizações ou pessoas. Às vezes inclui diário pessoal.
(CUNHA , 2009, não paginado)

De modo que este foi inicialmente conceituado como uma ferramenta de
publicação,

com

uma

forma

bem

particular

de

se

organizar.

Com

publicações/atualizações, denominadas de postagens (posts), organizadas em
ordem cronológica inversa, isto é, as mensagens mais atualizadas aparecem
primeiro, como se fosse um diário.
Amaral, Recuero e Montardo (2009) apontam que existem três modos de
definir o Blog, a saber: a primeira considerando a questão estrutural - a qual alguns
autores se baseiam na estrutura do blog a partir das publicações, como estas estão
organizadas, para definí-lo – “[...] os vários usos têm em comum é o formato,
constituído pelos textos colocados no topo da página e frequentemente
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atualizados, bem como a possibilidade de uma lista de links apontando para sites
similares” (BLOOD, 2002 apud AMARAL, RECUERO: MONTARDO, 2009, p.29).
Ainda,
Schmidt (2007) explica que blogs são: Websites freqüentemente
atualizados onde o conteúdo (texto, fotos, arquivos de som, etc)
são postados em uma base regular e posicionados em ordem
cronológica reversa. Os leitores quase sempre possuem a opção de
comentar em qualquer postagem individual, que são identificados
com uma URL única. (AMARAL: RECUERO; MONTARDO, 2009,
p.29).

Segundo as autoras supracitadas, há autores que definem o Blog, conforme
sua funcionalidade, considerando sua função primária como meio de comunicação,
a exemplo de Pellanda (2006) e Marlow (2004). O Blog seria então:

[...] uma mídia, que difere das demais pelo seu caráter social,
expresso através do seu caráter conversacional tanto dos textos
publicados quanto pelas ferramentas anexadas e que hoje são
características dos sistemas, como os comentários. “Weblogs
constituem uma conversação massivamente descentralizada onde
milhões de autores escrevem para a sua própria audiência”
(MARLOW, 2004,p.35 apud RAMAL; RECUERO; MONTARDO,
2009, p.31)

Desse modo, o Blog se constitui em uma ferramenta de publicação que
objetiva informar algo para um grupo de expectadores. Evidencia-se assim, que
essas definições estão centradas na perspectiva de ferramenta de comunicação e
informação, definido de modo genérico como mídia, no qual seu potencial de
criação e autoria não se analisa ou é considerado. Destarte, a comunicação e
informação nessa perspectiva, estão postas na lógica capitalista, como se o fato de
que ao possibilitar ao usuário a postar textos, vídeos, imagens - numa linguagem
“hipertextual” e multimidiática – o Blog, assim, garantiria por si só a comunicação.
Numa perspectiva diferenciada, das supracitadas, há autores que definem
os Blogs como artefatos culturais, conforme explicita Ramal, Recuero e Montardo
(2009), ao compreender o Blog desse modo, evidencia-se a percepção do
dispositivo numa perspectiva antropológica e etnográfica, “[...] representa a
oportunidade de uma aproximação do contexto sócio-histórico de apropriação dos
artefatos tecnológicos a partir do olhar subjetivo dos próprios atores que interatuam
com as TICs” (ESPINOSA, 2007, p. 272 apud RAMAL; RECUERO; MONTARDO,
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2009, p.31). Essa proposição é a que mais se aproxima do objetivo dessa
pesquisa.
No conceito de Espinosa (2007) segundo as referidas autoras, artefato
cultural é compreendido como um “repositório vivo de significados, compartilhados
produzidos por uma comunidade de ideias” (RAMAL; RECUERO; MONTARDO,
2009, p.32). Este, simboliza a comunhão, no qual “[...] se torna infinitamente
mutável e gera muitas autorreferências” (ESPINOSA, 2007 apud RAMAL;
RECUERO; MONTARDO, 2009, p.31).
Nesse viés, compreender os Blogs enquanto artefatos culturais é considerar
que cada um deles podem revelar diferentes motivos pelos quais os sujeitos
blogam, a partir de suas subjetividades, como estes transformam a sua realidade, a
si mesmo, se redescobrem, inventam/descobrem formas de atuação, nunca
pensadas, elabora/produz conhecimento sobre elas, inventa/reinventa meios e
produzindo conhecimento sobre tal processo, no qual está implicado (LIMA JR,
2005).
A característica comunicacional e informacional nesta perspectiva muda
completamente implica compreender que paradoxalmente – “considerando que o
processo de comunicação visa à representação lógica da realidade e seu
compartilhamento através de uma formalização da linguagem (LIMA JR. 2009,
p.26)” - o Blog é um dispositivo de comunicação e de informação que “encerra um
vazio” num sistema caótico, aberto, no qual cada sujeito interage e age por sua
razão de ser, com seu contexto social/histórico/subjetivo (LIMA JR. 2010).
Acredito que os Blogs possuem o potencial de se constituir num dispositivo
pedagógico, com infinitas possibilidades. Desenvolvi e vivenciei algumas
experiências com o Blog que foram muito significativas. Já utilizei o dispositivo em
parceria com professores no Ensino Médio, nas disciplinas de Sociologia e
Filosofia, com uma turma do segundo ano, no Colégio Estadual no município onde
resido. Foi uma experiência rica por meio da qual pude perceber como o dispositivo
favoreceu a construção da autoria dos sujeitos envolvidos.
Também iniciei um projeto, intitulado AC Virtual, em parceria com uma
colega coordenadora pedagógica, cuja proposta era fazer uma parte da atividade
complementar, no Blog, no qual nós iríamos discutir e produzir textos (o projeto
chegou a ser iniciado, mas por conta da greve na rede estadual, no ano de 2012,
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não teve continuidade). Por fim, eu mesma possuo um Blog, intitulado Rizoma, no
qual posto minhas produções, reflexões, e difundo ideias.
Desse modo o Blog foi/será utilizado como dispositivo de pesquisa – durante
a segunda etapa desta pesquisa27 - como campo/espaço de registro, com
organizador de conteúdos de formação/debate/discussão - constituindo-se um tipo
de investigação que subverte o padrão cientificista acadêmico. Criou-se a
possibilidade de manter uma pesquisa aberta, inacabada, dialógica, interativa com
todos os envolvidos e aberta a quem chegar. Este tipo de pesquisa desafia os
métodos tradicionais em relação à forma de se produzir conhecimento, pois se
funda na subjetividade, numa outra lógica, no “âmbito literal da troca simbólica,
constitutiva da condição humana” (LIMA JR., 2009, p) [...] leva em consideração os
saberes dos sujeitos.

4.2 O Blog como tear: tecendo reflexões docente sobre autoria no fazer
pedagógico.

Para criação do Blog foi realizada uma oficina a qual teve a duração de 15 h
e divididas em três momentos, conforme relatado no capitulo metodológico. No
primeiro momento os docentes/cursistas discutiram sobre o conceito de Blog, qual
a compreensão deles sobre esse dispositivo; Definiram a plataforma na qual seriam
construídos os Blogs; Escolheram os primeiros temas para postagens: reciclagem,
alimentação saudável, horta didática, sexualidade e utilização do lúdico nas aulas
de ciências; dividimos as turmas em grupo.
No segundo momento, realizamos visita ao laboratório de informática do
campus; fizemos uma enquete para escolha dos nomes dos blogs; Planejamos a
elaboração do Blog, como seria a estética visual, quais post teriam, em que
plataforma construiriam, etc.; Construímos o Blog - atividade desenvolvida em
parceria com os professores de Ciências utilizando as ideias propostas pelos
sujeitos colaboradores; realizaram pesquisas nos acervos disponíveis na internet e
27

O mestrado profissional estipula o prazo de dois anos para acompanhamento da pesquisa,
período o qual acompanharei o desenvolvimento do Blog , bem como ampliar as reflexões a cerca
do tema desta pesquisa e quiça avançar para uma pesquisa a nível de doutorado.
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realizaram discussões sobre atividades desenvolvidas na prática docente em suas
respectivas unidades escolares; e por fim fizeram as primeiras postagem no Blog.
Imagem 01 – Blog Ciências em ação

Fonte:http://acoesemciencias.blogspot.com.br/2014/06/o-blog-ciencias-espaco-deaprendizagem.html
Imagem 02 – Blog Ciências: Espaço de Aprendizagem

Fonte:
http://cienciasespacodeaprendizagem.blogspot.com.br/2014/06/cienciasespaco-de- aprendizagem.html

No terceiro momento, houve a apresentação dos Blogs - cada turma
apresentou o seu; As postagens que já se encontravam no dispositivo foram
apresentadas e discutidas, cada proposta de aula (atividade) foi analisada. Os
comentários publicados no Blog também foram apreciados e a turma promoveu
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momentos de interação significativa, discutindo as ideias, propondo sugestões de
melhorias, adaptações e tecendo elogios e criticas aos trabalhos postados. Neste
momento os docentes/cursistas expressaram seus sentimentos a cerca da
experiência de criar um Blog e expor suas ideias. Alfazema(2014) ressaltou que:
“Os Blogs funcionam como verdadeiros canais de comunicação e interatividade. E
o uso dessa ferramenta disponibilizada no sistema internacional de redes de
computadores... permite em tempo real o compartilhamento de ideias e
experiências”.
A proposição inicial foi de que o mesmo constasse de links com estante
virtual

(armazenar

livros,

textos

sobre

formação

de

professores/pratica

pedagógica); espaços bate papo com vários temas (avaliação com uso das TIC,
produção de texto, planejamento, estratégias pedagógicas, indisciplina, etc.);
Espaço de divulgação de eventos e cursos; Espaço de publicação de produções
dos professores; Links para cursos de aperfeiçoamento e pós nas diversas áreas e
para grupos de pesquisa e Tutoriais interativos para construção de Blog, de
produção de vídeo. E que se constituísse de um dispositivo “vivo”, interativo, ao
qual iria sendo criado e recriado ao gosto e desejo dos docentes/cursistas
envolvidos no processo.
Embora a ideia da construção do Blog tenha partido das professoras, como
foi abordado no capítulo metodológico, o Blog não foi devidamente alimentado, por
diversos motivos, segundo as professoras colaboradoras, a saber: o laboratório de
informática da universidade está com alguns problemas operacioinais – a maioria
dos computadores está com vírus e com problemas que causam lentidão; os
sujeitos colaboradores têm dificuldade de acessar a internet nos locais onde
residem, pois a maioria mora na zona rural e em cidades/comunidades em que o
acesso a internet ainda deixa a desejar; os sujeitos colaboradores estavam
envolvidos em atividades de finalização do estágio supervisionado, com o período
de produção do trabalho monográfico de Conclusão de Curso.
Assim, por conta da dinâmica dessas atividades, segundo os relatos das
professoras que colaboraram com esta pesquisa, as postagens, reflexões e os
diálogos, que vinham acontecendo no Blog não tiveram continuidade. Apesar do
mesmo ter sido construído, ter sido alimentado no início, mas não chegou a se
constituir num espaço-lugar de discussões, provocações, análises, trocas e
reflexões, tal qual foi projetado.
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Ainda assim, foi possível perceber que a dinâmica do Blog, enquanto
dispositivo por si só não atua sem a mobilização do sujeito, ele vai se mover
conforme a realidade das pessoas, por uma razão por outra ele pode estagnar, se
dinamizar, vai depender sempre do desejo dos sujeitos, não tem como pré
determinar o que vai acontecer. Inicialmente as professoras tiveram o desejo,
houve um momento mais intenso, com postagens e reflexões sobre suas práticas
Contudo, a partir das demandas de cada um houve um momento em que as
discussões do Blog foram se fragilizando e arrefeceram, em razão das pessoas,
nas suas escolhas, acharem que deveriam dar mais ênfase ao término do curso e
suas demandas, focando suas ações no estágio e na produção do TCC.
Vale

destacar

que

o

Blog,

funcionará

como

espaço

de

produção/reflexão/publicização/coleta. Portanto se constitui enquanto produto e
processo desta pesquisa. O Blog enquanto dispositivo de coleta de “dados”, será
um espaço virtual construído a partir das falas e criações dos docentes,
constituindo-se enquanto espaço de discussão e produção, um espaço hipertextual
em que os docentes serão provocados a refletir sobre a sua autoria.
Nesse viés sendo o Blog um dispositivo de investigação - um observatório
das práticas ‘autorais’ dos docentes envolvidos na pesquisa - com os fundamentos
da observação participante, será possível avançar no sentido de ter dados
relevantes para o processo investigativo, que terá continuidade durante o período
de acompanhamento desta pesquisa, visto que neste momento fecha-se uma
etapa significativa e importante do percurso investigativo, mas este continuará a ser
desenvolvido, conforme preconiza a proposta deste mestrado.
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A estampa que se elabora...

A urdidura do tecido
Toda palavra tem sempre um mais além, sustenta muitas funções, envolve muitos sentidos. Atrás do
que diz um discurso, há o que ele quer dizer e, atrás do que quer dizer, há ainda um outro querer
dizer, e nada será nunca esgotado.
Lacan,1998
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Todo processo investigativo nos leva, indubitavelmente, a re- construção de
conceitos, palavras; a reinterpretação dos sentidos que foram atribuídos ao objeto
ao longo de toda a trajetória. Essa trajetória me fez perceber que as palavras
possuem sentidos diferentes para os sujeitos e nos contextos atribuídos. Assim,
como os sentidos das palavras nunca se esgotam, do mesmo modo o processo de
investigação do objeto, está sempre inacabado, sustentado no princípio da
provisoriedade.
Ao final dessa trajetória, percebo que não cheguei a esta etapa da produção
do mesmo modo que a iniciei, sobretudo porque vivenciar o processo investigativo
da busca de compreender a constituição da autoria dos professores colaboradores
configurou-se num empreendimento de me compreender na condição de sujeito
autoral/autônoma. Percebi o quanto de me foi desmontado e reelaborado ao longo
do processo, a partir das tantas inquietações, dificuldades, e descobertas que
foram efetivadas.
Ao objetivar descortinar o processo autoral dos professores em suas práticas
pedagógicas, estendi um olhar sensível e reflexivo sobre a realidade destas e,
sobre mim mesma, como pessoa e profissional. Nas trajetórias percorridas ao
longo dessa investigação, vislumbro as mudanças vivenciadas, as transformações
que aconteceram, os conceitos (des) reconstruídos, descobertas que foram se
evidenciando em cada momento. Esta experiência investigativa se constituiu num
processo formativo pra mim, como pesquisadora, como professora e como pessoa.
Nesse sentido, retomo os três dimensões que deram sustentação a esta
investigação e razão a sua efetividade, para elucidar que a primeira dimensão,
ligada a minha trajetória de vida, fez perceber diante das narrativas das
professoras, das reflexões empreendidas em torno das trocas e descobertas, nas
quais fui me observando em mudança, singularizando-me e me autorizando a
construir novos conhecimentos. Nesse viés, o processo investigativo provocou a
reinvenção de mim na condição de sujeito pessoal e profissional – professora.
Alterou a minha percepção autoral/autônoma no meu fazer pedagógico, e a minha
percepção de que os caminhos para compreender a autoria da pessoa do
professor estão abertos como possibilidade de se fazer pesquisa.
No tocante a segunda dimensão, associada ao meu percurso formativo
profissional, ficou visível para mim os avanços conquistados enquanto sujeito
pesquisador, que procura incessantemente desvelar as realidades que vivencia,
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na perspectiva de olhar para o outro e percebê-lo como sujeito singular, subjetivo,
para assim, perceber-me nessa subjetividade, bem como perceber o caráter
proposicional do percurso investigativo, no sentido de que o mesmo nos leva a
trilhar caminhos fora do traçado e que, nem por isso, a investigação perde sua
validade e/ou qualidade.
No que se refere a terceira dimensão, que circunda a minha prática
docente, destaco o meu crescimento/amadurecimento como profissional, numa
percepção de que essa construção vem imbricada de minhas vivências em
diversos contextos, e das contribuições que o mestrado proporcionou-me,
principalmente, o papel formativo do grupo de pesquisa ao qual participo,
TECINTED – Tecnologias Inteligentes e Educação, que colaborou na lapidação do
objeto, com reflexões travadas, diálogos tecidos, análises traçadas, possibilitando
assim o avanço e desenvolvimento teórico-empírico da pesquisa.
Assim, ao longo de todo o movimento investigativo, vivenciei momentos de
angústias e inquietações, ao buscar delinear o objeto a ser desvelado: A autoria
docente na criação de suas práticas pedagógicas, no espaço do Blog, ao dar
sentido a este, às impressões e concepções iniciais foram sendo reelaboradas no
percurso da investigação. A concepção de autoria foi sendo explicitada na medida
em que fui ampliando as reflexões sobre essa instância.
Problematizar e delimitar o objeto da investigação foi conflituoso e doloroso,
tendo em vista os dilemas vividos na busca de estabelecer a distinção entre o
mestrado acadêmico e o profissional e seus respectivos “produtos/processos”, para
assim, compreender que o processo investigativo constitui-se como produto da
pesquisa. Por constituir-se num processo real e não é um processo ideal, e que,
portanto, tem sua validade, foi algo que necessitei relaborar, mudando minha
percepção acerca do que é produto num processo de investigação.
Na fase inicial da pesquisa, o objeto aqui demarcado centrava-se no
processo criativo autoral no Blog das professoras colaboradoras desta pesquisa,
por compreender, naquele momento, que o Blog seria o dispositivo provocador da
autoria dos sujeitos. Portanto a proposição inicial focava no Blog com parte do
objeto desta pesquisa. Isso se deu por conta do fato de que a minha compreensão
inicial sobre autoria - apesar de acreditar ser uma instância do sujeito - era de que
um processo formativo atrelado a um dispositivo teria a capacidade de fazer o
sujeito ser autor de suas práticas.
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Ao longo do percurso, o objeto da pesquisa foi se delineado e ganhando
outros contornos, mudando significativamente a partir de um olhar que também foi
se amadurecendo, de modo que a autoria da pessoa do professor se constitui o
objeto central dessa investigação, bem como, ao longo da investigação, minha
compreensão sobre o processo autoral do sujeito foi se transformando ao ponto de
que a minha compreensão ao final desta pesquisa foi completamente modificada.
Assim, consigo vislumbrar o alcance do objetivo norteador dessa
investigação,

uma

vez

que

a

pesquisa

possibilitou

compreender

as

potencialidades da autoria docente no desenvolvimento de suas práticas
pedagógicas enquanto criação, no contexto do Blog. Desse modo, as
aspirações foram contempladas na perspectiva de que as reflexões propostas
neste trabalho provocaram a percepção de que a pessoa do professor necessita
tomar consciência de si – por meio da reflexividade – gerar autoexpressividade e
inscrição singular e original na realidade, o que poderá emergir de várias
experimentações a partir do uso das TIC.
Nesse sentido, a escuta feita as professoras colaboradoras foi indispensável
na concretização da compreensão do objeto da pesquisa; escutá-las em suas
narrativas proporcionou a construção do diálogo teórico-empírico imprescindível
para apontar caminhos sobre a construção da autoria docente em suas práticas
pedagógicas, revelando uma relação de interdependência entre o eu pessoal e o
eu profissional, implicação/imbricação manifestadas nas falas destas professoras e
nas suas reflexões sobre suas práticas.
Uma evidência conquistada pela pesquisa se volta a urgência de o docente
preparar-se e se apropriar de suas construções, perceber-se protagonistas do seu
modo de ser professor e de desenvolver a prática pedagógica tendo as TIC como
tecnologia proposicional. Para tanto, faz-se necessário investimentos em cursos de
formação que possibilitem a este o conhecimento de si e o desenvolvimento do
pensar tecnologicamente.
Do ponto de vista de um processo autoral, a dimensão técnica instrumental
funciona como uma competência técnica que possibilita o domínio de um
dispositivo que pode contribuir como espaço de diálogo com os pares e com outros
sujeitos, sobre suas práticas. Já do ponto de vista de um processo da autoria,
como instância do sujeito, a participação dos professores colaboradores no Blog ou
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não, não impossibilitou o processo investigativo de encontrar pistas, possibilidades
de como se dá a construção autoral da pessoa do professor.
A autoria/autonomia em relação a determinados objetos, tais como: adquirir
conteúdos, refletir politicamente, quando esse sujeito, especificamente, tem várias
coisas, no entanto, não funciona, então para esse grupo de professores
colaboradores, a autoria consistiu em parar um momento e deslocar o foco de suas
ações para outras demandas da finalização da graduação.
Nesse viés, a autoria como ação do sujeito é flexível, aberta, não pode, nem
deve ser rígida, não pode ser ideal, não pode ser pré-determinada, não pode ser
somente lógica, porque ser sujeito autor não está assentado numa “lógica
formal/estabelecida”, é uma lógica do contexto.
Com relação ao Blog como dispositivo de pesquisa, espaço de troca e
diálogo entre os professores colaboradores e enquanto produto da pesquisa, o
Blog foi construído, e alimentado, com postagens sobre as práticas dos professores
e comentários dos seus pares sobre as mesmas, no que tange a ideia inicial de
que este fosse o foco da pesquisa, como espaço de reflexão acerca das práticas
docentes autorais, um dispositivo de interação e troca, diálogo entres os
professores e seus pares, não aconteceu como planejado/desejado. Contudo,
enquanto situação de autoria, embora ligada ao dispositivo Blog, nesta pesquisa, a
mesma não se limitou a ele, uma vez que os sujeitos colaboradores tenham parado
de postar e comentar as postagens dos seus pares no dispositivo, não pararam de
se autorizar.
Nesse sentido, os sujeitos colaboradores exerceram sua autoria, conforme
compreendida aqui nesta pesquisa, enquanto instância do sujeito. Lugar em que o
sujeito se coloca e que cada um vai ocupar a seu modo, então vai ser o que cada
sujeito fizer disso. Ao escolherem parar de postar e comentar no Blog fizeram uma
opção pelo que, para elas, consideraram na sua formação de mais urgente. A
autoria foi deslocada dessa forma das postagens do Blog, para a realização das
atividades ligadas ao seu processo formativo, que naquele contexto era o mais
urgente.
Na realidade, é preciso observar como o sujeito aciona esse lugar social,
esse lugar “ideal” dentro da sua própria maneira de ser, do seu saber, de suas
pretensões. De modo que, autoria só pode ser compreendida como um movimento
dinâmico do sujeito e se ela é dinâmica não é possível criar-lhe uma identidade
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única, sobreduto porque não existe. Em cada pessoa este movimento será
singular.
Desse modo, ficou visível que a autoria existe quando articulada pelo sujeito,
enquanto dinâmica do sujeito, a depender da autonomia deste sujeito, que é a
maneira como ele faz o seu próprio nome. Daí autoria está imbricada com
autonomia, de modo que o sujeito não tem como fugir de ser autor, ele pode não
ter consciência ou não assumir esse movimento autoral, mas está sendo autor de
sua escolha. Por isso autoria é subjetiva só pode existir autoria, se existir
subjetividade, porque só existe autoria na condição de sujeito, aí ele tá sendo
sujeito daquela escolha.
Um outro aspecto visível na pesquisa está atrelada ao contexto que
antecedeu a construção do Blog: o Seminário Temático e a oficina de construção
do Blog, como processos de uma vivência, os quais possibilitaram análises teóricoempíricas de grande importância, porque o processo prático não é isento de teoria,
não existe essa separação, mesmo na pesquisa aplicada, a reflexão foi o possível
nesta primeira etapa da pesquisa. Nesse sentido, vale ressaltar que no mestrado
profissional está previsto o acompanhamento durante dois anos do processo
investigativo, assim, nesse segundo momento da pesquisa o Blog será
implementado e seu desenvolvimento analisado.
Ficou também evidente, nas falas dos professores colaboradores, no
processo formativo de construção do Blog, que a participação destes professores
em processos formativos lhe geram mais “autonomia”. Isso sinaliza um indicativo
prático, pois para qualificar a competência autoral/autônoma é preciso que os
professores construam competência técnica, bem como repensar a mesma como
um percurso sem um fim pré-determinado, superando a concepção de que a
formação é algo meramente técnico.
Desse modo, a formação do professor, apareceu como um indicador, de que
se deseja possibilitar o desenvolvimento da competência num processo de autoria,
é necessário se desenvolver uma formação em que possibilite aos docentes uma
experiência formativa que possibilite a estes atribuir significados/sentidos a suas
práticas numa experiência fundadora de aprendizagens. Uma formação que
possibilite ao docente entender e ter condições de se posicionar e desenvolver
ações com criatividade, com autonomia, com liberdade, com responsabilidade. Isso
porque, muito embora a autoria, que se constitui objeto desta investigação,
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enquanto instância do sujeito e que perpassa por sua subjetividade, decorre da
competência do sujeito e essa competência se dá no processo formativo, na
perspectiva da competência da reflexividade, do pensar sobre si e sobre suas
práticas.
Isso permite afirmar que a pessoa do professor tem o saber – quando é
possibilitado ao mesmo, condições desse aflorar – se acionado através de uma
formação, através de um dispositivo, esse saber avança e se torna conhecimento e
vai evoluindo. Para esse processo funcionar, o sujeito precisa ser/estar envolvido,
iniciar um processo formativo e deixar as coisas acontecerem para que esse
processo autoral aconteça e lhe possibilite enxergar a sua realidade subjetiva,
profissional, cognitiva, intelectual, institucional, para, a partir de então transformálas.
Nesse

sentido,

a

pesquisa

evidenciou

que

numa

concepção

de

conhecimento ligado a educação, existe uma dimensão chamada autonomia do
sujeito, a qual não pode se ter um produto pré-determinado, haja vista que o
produto é fruto do processo, é fruto do que as pessoas são capazes de gerar, isso
poderá ser bom ou ruim, ou mesmo, ser ótimo ou incipiente. Todas essas
classificações vão depender do contexto, vão ser justificados no contexto. Não é
possível fazer afirmações antes, nem durante o processo, só depois que o sujeito
efetiva sua escolha e atua a partir dela.
Vale destacar, que num percurso formativo que tenha a construção da
autoria como pretensão de contribuir para que os sujeitos se percebam autores,
pode ir na contramão da pretensão do sujeito. Ou seja, o desejo de querer que o
processo autoral vá numa direção político-ideológica não garante que as pessoas
tenham a formação pretendida, pois elas têm livre arbítrio nesse processo, se não
se implicar, a direção político-ideológica poderá ser outra.
Outro indicativo apontado no resultado da investigação foi a percepção da
importância do currículo no processo formativo, embora o mesmo não tenha sido
foco desta investigação –

reflexão que percebi ser importante, mas o tempo

decorrido não permitiu que essa construção fosse feita. A perspectiva de se pensar
num currículo proposicional, não como um modelo a ser seguido, mas como uma
possibilidade de ação criativa pelos sujeitos do processo educativo, no caso
professores e estudantes, pode potencializar o desenvolvimento da competência
autora/autônoma qualificada, visando promover uma educação escolar que
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contribua para formar sujeitos reflexivos, críticos, que se posicionem frente as
demandas do contexto. Para que os professores possam ser autores de suas
práticas eles precisam ser autores dos currículos que desejam desenvolver.
Assim, fica explicito para mim, enquanto pesquisadora, o duplo desafio no
processo da construção desta pesquisa, tendo em vista o desejo de fazer uma
intervenção social, intervenção humana, intervenção profissional, usando um
modelo de intervenção de áreas exatas, onde o objetivo a partir do planejamento
de uma ação desenvolve uma pragmática e posteriormente faz a ação acontecer.
Mas quando a pesquisa é nas ciências humana e social significa que esse
processo não é tão exato assim, tendo em vista que as pessoas tem um modo de
ver a realidade, que lhe é peculiar, não se pode ter controle sobre a visão individual
de cada sujeito sobre a realidade.
Ficou perceptível, ainda, o quanto ainda necessito aprofundar meus estudos
para que o sentido proposto sobre autoria enquanto instância do sujeito possa ser
clarificado. Pensar em autoria nessa perspectiva requer um aprofundamento do
diálogo com autores como Lacan (1973); Guatarri (2007); Deleuze (1998); Foucault
(1986; 1992), entre outros que propõem um debate sobre o sujeito e sua
subjetividade, ao qual demanda tempo maior do que o estabelecido numa pesquisa
de mestrado. Entrelaçar a reflexão de autoria nesta perspectiva junto com a
proporcionalidade das TIC, requer um processo investigativo mais afunilado e
profundo, quiçá um outro objeto de estudo em nível de doutoramento.
Assim, penso que o desafio está posto! O tecido urdido possui estampas que
estão sendo elaboradas, o tear da investigação pede outras linhas para que os
contornos das estampas ganhem vida... Como estampa de fundo fica a
compreensão de que ser autor/autônomo é construir seu caminho, tomando
consciência de si em parceria com os outros, num processo reflexivo e dialógico.
Desse modo, embora a pesquisa não esteja concluída, constitui-se no fechamento
de uma etapa, a qual se faz necessária em qualquer processo investigativo, porém
com todos os apetrechos em mãos para o recomeço de uma nova costura, com
outras estampas.
Eis o desafio!
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As Refêrencias...

Fios da trama
Escrever é um desafio. Um desafio que me proporciona delicados encontros.
Minha escrita brota da solidão... minha solidão esteve/está povoada de vozes, de
textos, de palavras, de encontros, pensamentos, ideias, histórias, acontecimentos,
movimentos e processos.
Carmem Lúcia Vidal Pérez, 2006
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM GESTÃO E TECNOLOGIAS APLICADAS A EDUCAÇÃO –
GESTEC.

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE
Título do projeto: Autoria Docente e criação no Blog: Desafios e perspectivas na prática
pedagógica
Pesquisador responsável: Giovanna Marget Menezes Cardoso
Instituição/Departamento: Universidade do Estado da Bahia/ Departamento de
Educação – Programa de Pós–Graduação em Gestão e
Tecnologias aplicadas a Educação – GESTEC,
Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Salvador/BA.
Local da coleta de dados: Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Campus XI –
Serrinha/BA
A pesquisadora do projeto “Autoria Docente e criação no Blog: Desafios e
perspectivas na prática pedagógica”, se compromete a preservar a privacidade dos
sujeitos da pesquisa, cujos dados serão coletados a partir das entrevistas, utilizando-se
do método etnográfico, tendo com dispositivo de coleta de dados a entrevista narrativa
(gravada em áudio). As entrevistas serão coletadas no Departamento de Educação do
Campus XI da UNEB, situada no município de Serrinha/BA, e concorda, com a utilização
dos dados única e exclusivamente para execução da pesquisa. A divulgação das
informações será realizada de forma anônima e sendo os dados coletados bem como os
termos de consentimento livre e esclarecido mantidas na sala Grupo de Pesquisa
TECINTED, do Programa de Programa de Pós–Graduação em Gestão e Tecnologias
aplicadas a Educação – GESTEC, Universidade do Estado da Bahia – UNEB,
Salvador/BA, por um período de 5 (cinco) anos, sob a responsabilidade do Pesquisador
Profª Arnaud Soares de Lima Júnior Pesquisadora. Após este período, os dados serão
destruídos.

Salvador/BA, 20 de novembro de 2014.
Nome do Membro da Equipe Executora
Giovanna Marget Menezes Cardoso
Arnaud Soares de Lima Júnior

Assinatura
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
Departamento de Educação – Campus I
Programa de Pós–Graduação em Gestão e Tecnologias aplicadas a Educação
– GESTEC.
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Eu, Giovanna Marget Menezes Cardoso , estudante e pesquisadora do Programa
de Pós–Graduação em Gestão e Tecnologias aplicadas a Educação – GESTEC,
da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, sob orientação do professor Dr.
Arnaud Soares de lima Jr., desenvolvo um projeto de Pesquisa intitulado “Autoria
Docente e criação no Blog: Desafios e perspectivas na prática pedagógica”,
tendo como objetivo objetivaram Compreender as potencialidades da autoria
docente no desenvolvimento de suas práticas pedagógicas enquanto criação, no
contexto do Blog. Para contemplar esse objetivo, a metodologia centra-se Para
contemplar tal inquietação e os desejos da pesquisa, os caminhos teóricometodológicos foram traçados à partir dos fundamentados da Etnometodologia e
na perspectiva epistemológica proposicional hipertextual, com sustentação na
abordagem qualitativa, e tem como dispositivo de coleta de dados/informações a
entrevista narrativa a partir de eixos previamente estabelecidos pela pesquisadora.
Esse procedimento é de suma importância para a pesquisa na medida em que
permitirá esclarecer suas posições sobre a temática abordada que envolve a
formação e a prática pedagógica na docência universitária. A entrevista acontecerá
de forma presencial em local a ser combinado com o entrevistado, com duração de
aproximadamente 60 minutos, após assinatura do termo de consentimento,
conforme as normas éticas de pesquisa com seres humanos. Neste caso, antes do
início da entrevista, os participantes serão consultados sobre a gravação em
equipamento eletrônico, com vistas a uma análise detalhada e com maior rigor
científico; serão ainda avisados das possibilitadades de
algum tipo de
contrangimento
ou desconforto emocional, suscitados por lembranças
desagradáveis
ou traumáticas, nesse caso a entrevista será suspensa e
reagendada, conforme necessidade do entrevistado.
Vale ressaltar que tais informações/colaborações, não acarretarão nenhum ônus,
não será cobrado nenhum valor; não estão previstos ressarcimento ou
indenizações; entretanto, a sua participação nesta pesquisa, além de contribuir
para o aumento do conhecimento científico na área de docência universitária, pode
trazer como benefício o seu crescimento pessoal e profissional, a partir da reflexão
sobre suas itinerâncias formativas e os desafios para a sua própria prática
pedagógica. Assim, acreditamos que será uma experiência de aprendizagem
mútua, considerados a pesquisa e os colaboradores.
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Os dados/contribuições serão utilizados na dissertação de mestrado, com cópia a
ser arquivada na secretaria do Programa, ao qual esta pesquisa está vinculada,
podendo posteriormente vir a ser publicada em eventos, livros e revistas, o que
pode lhe ocasionar possível desconforto o risco do constrangimento e incômodo,
pois como evidencia o Parecer nº 167 do Conselho Nacional de Saúde “toda
pesquisa envolvendo seres humanos envolve riscos”. Para evitar qualquer malestar ou danos à pessoa na dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social,
cultural e profissional, adotamos as seguintes medidas: a) o nome do participante
será preservado; b) as gravações serão codificadas para garantir o anonimato dos
participantes; c) as gravações e as respectivas transcrições serão guardadas em
lugar seguro, onde somente a pesquisadora terá acesso; d) as gravações serão
destruídas num prazo de 05 anos após o seu tratamento científico; e) as
publicações relativas a esta pesquisa não permitirão a identificação específica dos
participantes; f) as informações não serão utilizadas em prejuízo dos participantes.
Ainda assim, aquele participante que se sentir eventualmente invadido ou
incomodado, pode, voluntariamente, desistir de participar de qualquer momento da
entrevista, sem qualquer prejuízo, como também pode informar qualquer efeito
adverso relevante ao Comitê de Ética da Universidade do Estado da Bahia –
UNEB, sito à Rua Silveira Martina, 2555, no bairro Cabula, Salvador/Bahia, fone
(71)3117-2445 e e-mail cepuneb@uneb.br. Ademais, a pesquisadora comprometese em assumir a responsabilidade da assistência integral face aos possíveis danos.
Desde já, sou agradecida pela sua atenção, disponibilidade e participação e me
coloco a inteira disposição para quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos que julgar
necessário sobre a pesquisa. Os contatos com a responsável, a mestranda
Giovanna Marget Menezes Cardoso, à Rua B, Conjunto Maria Amélia, nº 46,
Bairro:Pampalona, Feira de Santana/BA, são os fones: (75) 3223-3743 e (75)
8808- 8589 ou o e-mail margett.gio@gmail.com.br Ou ainda o e-mail do orientador
soares.arnaud@gmail.com.
Ciente da natureza desta pesquisa, dos seus objetivos, métodos e benefícios,
declaro que li o presente documento, declaro-me ainda disposta a colaborar
voluntariamente e autorizo o uso das informações.
Serrinha/BA, _____ de___________ de 2014.
Cordialmente,
___________________________________
Responsável pela pesquisa

___________________________________
Colaborador(a)
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Departamento de Educação – CAMPUS I
Programa de Pós–Graduação em Gestão e Tecnologias aplicadas a Educação –
GESTEC

ROTEIRO PARA ENTREVISTAS

Local: Departamento de Educação – Campus XI – UNEB – Serrinha/BA
Nº de entrevistados: 07 professoras
Informações prévias
 Agradecer ao participante a colaboração à pesquisa e a importância de tê-lo como
colaborador;
 Explicar brevemente em que consiste a pesquisa e situar o papel do participante;
 Informar sobre o desenvolvimento e duração estimada da entrevista;
 Advertir sobre o caráter às vezes intimista das questões, insistindo sobre o fato que o
participante é livre para responder ou abster-se;
 Explicar a questão da confidencialidade;
 Solicitar a permissão para gravar em áudio a entrevista;
 Apresentar o formulário de consentimento e o convidá-lo a ler e assinar;
 Responder a eventuais questões por parte do participante.
Objetivo: Compreender as potencialidades da autoria docente no desenvolvimento de
suas práticas pedagógicas enquanto criação, no contexto do Blog.
Questão de pesquisa: Quais as potencialidades da autoria docente na criação de suas
práticas pedagógicas no contexto Blog?
PERFIL E DADOS GERAIS DO PARTICIPANTE:
01. Sexo:

Masculino [

]

Feminino [

]

02. Idade:
03. Formação inicial:
04.Graduação:
05. Tempo de exercício da docência:
06. Regime de trabalho :

1. Os processos de escolarização.
 A entrada no curso de Licenciatura em Pedagogia no PARFOR;
 As vivências/recordações no processo formativo: as aprendizagens, as
dificuldades, as referências...
 Como se vê enquanto estudante;
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Implicações da graduação na formação para atuar como docente;
As experiências vividas na família, os percursos formativo, como professora
na escola básica e suas implicações no processo formativo.
Os investimentos na formação;
A prática pedagógica – saberes que são mobilizados; relação teoria e
prática; relação com os estudantes; crenças e pressupostos que sustentam
a ação; valores e ideologias subjacentes à ação...
Implicações dos aspectos pessoais no desenvolvimento da prática
pedagógica
Experiências marcantes da trajetória profissional;
Você se percebe autora/autônoma em suas práticas
Como se vê no desenvolvimento da profissão;
As expectativas futuras...
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PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROGRAD
PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA
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Seminário temático

As tecnologias da informação e comunicação: possibilidades de transformação das
práticas curriculares no curso de Pedagogia

Professor Dr. Arnaud Soares de Lima Junior

Serrinha
2014
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1 JUSTIFICATIVA
Na contemporaneidade estamos em permanente contato com as Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC), ao irmos ao banco e usar caixas eletrônicos, ao
usar a máquina de consulta de preços no supermercado, no cotidiano doméstico
com o microondas, o multiprocessador, no trabalho com o computador, a internet,
os sistemas on line de consulta e cadastramento, na vida diária com o uso dos emails, msn, orkut, celular, skype e outras várias formas de comunicação
proporcionadas pela evolução das TIC.

Através dessa gama de tecnologias

disponíveis no nosso dia-a-dia, as crianças, adolescentes e jovens, enchem as lan
houses, que crescem de forma veloz em todas as cidades do Estado e, são
permanentemente frequentadas por pessoas de todas as classes sociais e níveis
educacionais, para usos diversos (trabalhar, brincar, jogar, conversar, etc).
Assim, percebemos as potencialidades que as TIC apresentam no nosso cotidiano
e nas atividades de formação dos indivíduos de maneira geral. Nesse contexto,
pretende-se, nessa proposta, explorar/vivenciar/ experimentar possibilidades de
uso das TIC na práxis pedagógica, num processo formativo em que objetiva
exercitar as formas potenciais de transformação da prática pedagógica, a exemplo:
diálogo; interação e colaboração; conversação como processo básico para criação
e reflexão sobre a realidade, etc.
Neste sentido, é valido ressaltar, que mudança na práxis pedagógica implica
reorganização do fazer pedagógico, no qual o professor estruture sua prática
pedagógica deslocando do eixo do ensino para a aprendizagem, contemplando a
pessoa do aluno e lhe propiciando o desenvolvimento da autonomia, autoria, da
criatividade e da reflexividade, para que este se sinta apto ao enfrentamento dos
desafios que lhes são postos pelo complexo mundo tecnológico.

As possibilidades se colocam por conta de que nesse contexto as informações
encontram-se disponíveis na internet, para quem deseje acessá-las a partir das
tecnologias, em rede, num ambiente que seduz, pela riqueza de recursos e
possibilidades que apresenta, a partir da convergência de sons, imagens, cores,
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movimentos, mídias diversas, informações que são fragmentadas e que pode ser
acessadas de qualquer lugar a qualquer momento, sem restrições.
A proposta de formação aqui encaminhada tem a intenção de exercitar a
compreensão e o uso das TIC e seus desdobramentos, em especifico o Blog como
dispositivo com potencial de inovar as práticas pedagógicas, de planejamento e
como meio de repensar e reestruturar as práticas curriculares de sala de aula. Por
fim, a escolha pelo Blog, como dispositivo em que as reflexões a cerca da autoria
docente deverão acontecer, decorre deste ser um espaço de comunicação coletiva,
com infinitos potenciais, pouco explorado na escola. Amaral, Recuero e Montardo
(2009), apontam o Blog como um dispositivo que possui o potencial de desenvolver
a capacidade de se trabalhar em grupo e auxiliar na estratégia colaborativa,
incentivando a participação, o debate, a troca e interação entre professores,
estudantes e comunidade.

O Blog possui um potencial pedagógico imensurável - a possibilidade dos
professores se expressarem, expor suas ideias, produzir conteúdos, criar sentidos num fluxo continuo de negociação de sentidos e informações, numa perspectiva
hipertextual e interativo/dialógica.

2 OBJETIVOS
Geral:
 Potencializar um processo formativo hipertextual no Blog para o exercício da
autoria docente, no desenvolvimento de suas práticas pedagógicas e
produções.
Específicos :
 Discutir sobre o conceito de tecnologia, tecnhe e tecnogenese
 Exercitar em oficina pedagógica como as tecnologias impactam nos
processos educacionais
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 Exercitar como atuar com essas tecnologias na pratica docente – autonomia
tecnológica.
 Potencializar através do exercício do planejamento a criação docente –
permitir criar junto docente/ discente
 Construir coletivamente um Blog.

3 METODOLOGIA
Para construção e solidificação dessa proposta, utilizaremos uma metodologia dialógica,
por ter o dialogo como fundamento primordial na perspectiva de discutir/elaborar/planejar
coletivamente as ações realizadas nas oficinas e tendo o Blog, como espaço no qual
através deste os professores poderão promover discussões, divulgar ideias e atividades
desenvolvidas em suas práticas pedagógicas.
Assim, as 15h/a iniciais desta proposta serão desenvolvidas de forma presencial,
organizadas em discussões, oficinas e práticas investigativas no laboratório de informática
e tarefas com construções coletivas no Blog.
Para tanto, faremos uso de alguns procedimentos metodológicos básicos para assegurar o
desenvolvimento didático das ações de formação, tais como:

 Exposição dialógica;
 Leitura de textos;
 Exibição de vídeo;
 Prática de pesquisa na internet e uso dos dispositivos de informação e
comunicação
 Construção coletiva do Blog.
Nesse sentido, a metodologia aqui proposta quer provocar/aflorar mudanças no
modo como os professores participantes vêem e usam as TIC em suas práticas
pedagógicas, em especial o Blog como dispositivo de aprendizagem e ensino,
ferramenta de pesquisa e de formação.
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Por acreditarmos que “o ato formativo” requer, até para ser coerente, constante
reflexão sobre si mesmo, sob pena de transformar-se em mera prática receitada e
petrificada que, em muitos momentos, se transforma em ato esquizofrenizado,
diante da fragmentação que vivencia nos níveis do saber e do fazer” (MACEDO,
2006, p.154) é que essa proposta de formação trabalhará com uma constante
relação teoria-prática, no sentido de possibilitar a vivência das aprendizagens
individuais e coletivas por parte de cada sujeito.

A metodologia do curso envolve a articulação entre os estudos e discussões sobre
temas relacionados à tecnologia, TIC e seus o usos como potencializadoras de
mudanças na prática pedagógica.

Destacamos neste curso a autonomia do participante, que pode escolher o que
estudar, o que ler, de que forma, quando trabalhar no ambiente de teste etc, e que
vê a formação do grupo como objetivo. Neste sentido, além da revisão do papel do
professor, a compreensão do papel do discente torna-se elemento de extrema
importância, pois amplia as possibilidades de atuação do aluno, que é convidado a
todo momento a ser autor e ator do seu processo formativo. Além disso,
vislumbramos no grupo através das discussões, a possibilidade de construção
coletiva de conhecimento numa perspectiva de rede; onde cada um pode se tornar
o centro do processo em determinado momento e colaborar, com seus
conhecimentos e experiências, com a formação de todos.

4 CONTEÚDOS DE TRABALHO
O seminário abordará os seguintes temas:
- Tecnologia conceito
- Téchne e tecnogenese
- Como a tecnologia impacta nos processos educacionais
- Como atuar com essas tecnologias na pratica docente na perspectiva da
autonomia tecnológica
- Criação docente – permitir criar junto docente/ discente
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- Contribuições das TIC para o desenvolvimento da pesquisa em educação;
- Educação e imagem audiovisual
- Contribuições do blog como espaço de reflexão e disseminação de informação e
conhecimento.

5 RECURSOS:
Para realização das ações pleiteadas nessa proposta faz-se necessário o uso de
um conjunto de recursos:
5.1 MATERIAIS ESSÊNCIAIS
Laboratório de informática
01 projetor multimídia (data show)
01 caixa de som
100 fls de papel ofício
01 impressora
01 câmera fotográfica digital
6 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
A proposta de curso de extensão é para ser desenvolvida durante o mês de março
de 2014.
Data e horário

Atividade

07/03/2014

Exposição dialogada sobre o tema:

07:30h às 12:30h

- Educação e Tecnologia da Informação e
da Comunicação

07/03/2014

- Oficina : Exercitando o uso das TIC na
prática pedagógica

13: 30h às 17:30h
08/03/2014
07:30h às 12:30h

Carga
horária

5h

5h

- Exposição dialógica: Educação e imagem
5h
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7. PÚBLICO ALVO
Licenciatura em Geografia, História e Pedagogia da PARFOR, e áreas afins da
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus XI- Serrinha;
Historiadores, pedagogos, pesquisadores e profissionais da Área de Ciências
Humanas
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