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Resumo 

Rosa, João Paulo Leite Cabrera Pereira da; Pischetola, Magda. Mediação 

pedagógica e adaptação cultural: os professores e a partilha de sentidos 

sobre Redes Sociais. Rio de Janeiro, 2016. 107p. Dissertação de Mestrado – 

Departamento de Educação, Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro. 

As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação promovem uma 

nova forma de lidar com o conhecimento. A abordagem da Cibercultura aponta 

entre essas transformações a virtualização do real, em particular das relações 

sociais, que provoca necessariamente uma adaptação cultural da sociedade. 

Reconhecemos dois padrões de adaptação cultural: a atualização ou a 

reconfiguração de práticas sociais. Assim, buscamos compreender como as Redes 

Sociais geram novas formas de mediação pedagógica, atualizada ou 

reconfigurada, por meio dos significados dados pelos professores às Redes Sociais 

e seus usos. A investigação parte da crítica da Pedagogia Histórico Cultural sobre 

mediação pedagógica do professor. Essa análise se insere no quadro da 

investigação sobre sustentabilidades das boas práticas de ensino com mídia 

realizada pelo Grupo de Pesquisa em Formação Docente e Tecnologias do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC-Rio (FORTEC), em oito 

escolas municipais de ensino fundamental do Rio de Janeiro, no período 2014-

2015. Foram analisadas 64 entrevistas de professores e dois relatórios de 

observação de campo, utilizando metodologia da Grounded Theory. Os resultados 

apresentam as percepções dos professores sobre as novas tecnologias e sua 

adaptação nas escolas como inevitáveis, mas ao mesmo tempo mostram que 

apenas nove entrevistados reconfiguraram os significados de suas mediações 

pedagógicas, concentrados em apenas uma escola do campo. Concluímos que a 

atualização ou a reconfiguração da mediação pedagógica depende da partilha de 

sentidos dos professores nos contextos sociais estudados. 

 

Palavras-chave 

Pedagogia Histórico Cultural; Mediação Pedagógica; Cibercultura; Redes 

Sociais; Professores. 
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Abstract 

Rosa, João Paulo Leite Cabrera Pereira da; Pischetola, Magda (Advisor). 

Pedagogical mediation and cultural adaptation: teachers and their shared 

meanings about social networks. Rio de Janeiro, 2016. 107p. MSc. 

Dissertation – Departamento de Educação, Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro. 

The Information and Communication Technologies promote a new way of 

dealing with the knowledge. Among the main transformations, the approach of 

cyberculture points out the virtualization of reality, particularly of social relations, 

which necessarily causes a cultural adaptation of society. We recognize two 

patterns of cultural adaptation: updating or reconfiguring social practices. Thus, 

we seek to understand how social networks generate new forms of pedagogical 

mediation, updated or reconfigured through the meanings given by teachers to 

social networks and their uses. The Culture-historical Pedagogy provides a useful 

starting point for our investigation, as it criticizes it teachers' pedagogical 

mediation. This analysis here presented was carried out within the framework of 

research on sustainability and  good teaching practices with media, held by the 

research group in Teacher Training and Technologies of the Graduate Program in 

Education at the PUC-Rio (FORTEC) in eight municipal elementary schools of 

Rio de Janeiro, in 2014-2015. We have analyzed 64 interviews with teachers and 

two field observation reports using the methodology of the Grounded Theory. The 

results show that the teachers perceive ICT and their adaptation in schools as 

"inevitable", but at the same time demonstrate resistance in using them in their 

practices. The findings illustrate that only nine respondents, all concentrated in 

one school of the sample, have reconfigured their pedagogical mediations through 

technologies. In conclusion, we propose that the update or reconfiguration of the 

pedagogical mediation depends on the sharing of meanings of teachers in the 

social contexts studied. 

 
Keywords 

Culture-historical pedagogy; Pedagogical Mediation; Cyberculture; Social 

networks; Teachers. 
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Uma cultura presa ao momento escolar é a negação da cultura científica. Só há 

ciência se a Escola for permanente. É essa escola que a ciência deve fundar. 

Então, os interesses sociais estarão definitivamente invertidos: a Sociedade será 

feita para a Escola e não a Escola para a Sociedade  

         Gaston Bachelard, O Novo Espírito Científico. 
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Introdução 

Os últimos anos evidenciam que, globalmente, a troca de informações e 

culturas ganharam novas formas de expansão, por meio do uso das mídias e, 

principalmente, da Internet. Estas utilizações das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação TICs trouxeram intensas modificações ao possibilitar 

a construção de novas interações simultâneas que alteram as relações 

interpessoais. Tais mudanças tornam-se visíveis também dentro do ambiente 

escolar.  

Esta pesquisa parte deste contexto no qual as TICs promovem uma nova 

forma de lidar com o conhecimento e a aprendizagem, através de plataformas na 

Internet que geram interatividade, como as Redes Sociais. A abordagem da 

Cibercultura aponta que dentre as transformações em ocorrência, a virtualização 

do real, em particular das relações sociais, provoca necessariamente uma 

adaptação cultural da sociedade. 

Nesta pesquisa, trabalhamos a partir do reconhecimento de dois padrões de 

adaptação cultural, oriundos do campo estudado. O primeiro se refere a uma 

atualização das práticas sociais, o segundo a uma reconfiguração das mesmas. 

Optamos por uma análise qualitativa que é estabelecida a partir da investigação 

sobre sustentabilidades das boas práticas de ensino com mídia realizada pelo 

Grupo de Pesquisa em Formação Docente e Tecnologias do Programa de Pós-

Graduação em Educação da PUC-Rio - FORTEC. O objetivo deste estudo é 

compreender de que forma as Redes Sociais, com a virtualização das relações 

sociais, geram novas formas de mediação pedagógica do professor. 

Para tal, usamos a metodologia da Grounded Theory na análise de 64 

entrevistas de professores alocados em oito escolas municipais do Rio de Janeiro. 

Utilizamos entrevistas semiestruturadas que visaram compreender os sentidos 

produzidos pelos professores sobre Redes Sociais e sua mediação pedagógica. 

Como forma de complementar as análises, utilizamos também, os relatórios de 

campo de duas escolas dentre as oito estudadas.  
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As razões que motivaram essa investigação decorrem de minha 

experiência como professor de Sociologia e Filosofia da Rede Estadual de 

Educação do Rio de Janeiro há seis anos nos quais pude perceber diversas 

implicações na opção pelo uso dos sites de Redes Sociais na Internet. As 

discussões sobre Mídia e Educação, originadas destas práticas, possibilitaram a 

construção de meu tema de investigação devido ao fato de que o uso de Redes 

Sociais, cada vez mais comum na escola em que trabalho, trouxe novas formas de 

mediação e relacionamento entre professor e aluno. 

No contexto atual, das dificuldades da escola e seus desafios no processo 

de universalização, democratização e frente às transformações rápidas no mundo e 

no papel do professor, o debate entre mídia e educação ganha maior evidência na 

sociedade e é ressignificado na cultura escolar. Torna-se importante estudar a 

integração dessas tecnologias digitais na prática do professor. Assim, esta 

investigação parte da crítica da Pedagogia Histórico Cultural sobre mediação 

pedagógica do professor apenas como transmissão de conhecimento, que se 

acentua na sociedade da Cibercultura. 

Deste modo, no segundo capítulo abordamos como as tecnologias geram 

mudanças sociais com a cibercultura diante da realidade  de que as Tecnologias da 

Informação e Comunicação - TICs provocaram transformações significativas na 

sociedade. Essas tecnologias mudaram as formas de comunicar, relacionar e lidar 

com o conhecimento e a aprendizagem. Nesse capítulo, mostramos que a 

tecnologia se fundiu ao social e ao cultural, está em toda a parte e que tal processo 

se apresenta irreversível. Desta maneira, percebemos que a virtualização das 

relações sociais nas Redes Sociais promove uma adaptação cultural na realidade. 

Não se trata de substituição, no entanto, de uma prática social por outra, mas 

vivenciamos um momento em que o virtual e o real tornam-se manifestação de 

uma mesma realidade. Assim, na abordagem da cibercultura, percebemos que a 

sociedade se adapta culturalmente a esses processos de virtualização da realidade, 

atualizando antigas práticas sociais ou reconfigurando-as. 

Em seguida, ainda no capítulo 2, mostramos como essas alterações 

culturais, principalmente nas formas de lidar com o conhecimento, produzem 

implicações para a Educação, por meio do surgimento de novos paradigmas 

educacionais e de uma cultura de participação. Segundo a perspectiva teórica que 

estuda as implicações da cibercultura, a produção de conhecimento se transformou 
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na sociedade e, por isso, as mudanças nas atividades docentes apresentam-se 

como necessárias. As dificuldades da atuação do professor como mediador 

pedagógico dentro da lógica todos-todos na cibercultura, mudanças das 

participações dos alunos e as dificuldades que a escola apresenta ao integrar a 

cibercultura e reconfigurar as suas práticas sociais são abordadas neste capítulo. 

No capítulo 3 nós apresentamos a perspectiva da Pedagogia Histórico 

Cultural que entende o conhecimento como relação social, onde o professor como 

mediador pedagógico interage com o aluno produzindo mútua aprendizagem e 

desenvolvimento. Dessa forma, a cibercultura, por ampliar as possibilidades de 

aprendizagem e das interações entre professor e aluno, amplia às críticas sobre a 

atividade docente instrucionista. 

No capítulo 4 nós apresentamos a análise de dados, com descrição dos 

instrumentos de coleta de dados e a metodologia de análise e codificação da 

Grounded Theory. Apresentamos ainda, os resultados por entrevistas e por 

relatórios de campos, para em seguida discorrermos sobre os resultados gerais. 

No último capítulo apresentamos as conclusões e tecemos as 

considerações finais sobre estudo, abrindo espaço para novos questionamentos e 

outros estudos acerca da natureza social do trabalho do professor.  
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1 
Redes Sociais e cibercultura na educação 

As Redes Sociais digitais fazem partes do conjunto de ferramentas das 

tecnologias da comunicação e informação – TICs desenvolvidas a partir da 

plataforma da Web 2.01, da utilização dos dispositivos móveis, como tablets, 

celulares e notebooks, e da popularização dos mesmos na sociedade. O uso dessas 

ferramentas digitais vem sendo abordado na Educação por diversos estudos e 

pesquisas, na busca pelo seu melhor entendimento, bem como das mudanças 

sociais provocadas. A abordagem dos estudos da Cibercultura ou 

Cultura Digital procura entender esses processos na sociedade como uma 

adaptação cultural dessas mudanças e suas reconfigurações (TEIXEIRA, 2012). A 

seguir apresentamos uma contextualização desses estudos e, mais a frente, as 

implicações para o campo da Educação. 

 

1.1. 
Tecnologias e mudanças culturais: o dispositivo comunicacional do 
ciberespaço 

 

As mudanças aportadas pelas TICs na sociedade contemporânea 

estabelecem novas formas de lidar com o conhecimento e a informação e suas 

produções, assim como as relações sociais ensejadas. As especificidades das TICs 

decorrem dessas ferramentas criarem novas possibilidades de socialização do 

conhecimento de maneira colaborativa, interativa e horizontal. Existe uma fusão 

do social e do cultural com o tecnológico em que se produzem novas formas de 

sociabilidade e arranjos associativos na construção e produção de conhecimento e 

informação, através da transformação do físico para o virtual, constituindo a 

                                                 
1WEB 2.0 é um termo usado em 2004 num artigo de Tim O'Reilly, da empresa O’Reilly Media 

para designar uma segunda geração de comunidades, aplicativos, sites e serviços na Internet como 

plataforma que os usuários possam interagir. 
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chamada cibercultura. A cibercultura é a cultura contemporânea associada com 

essas TICs que produzem uma nova relação entre a técnica e a vida social 

(SETTON, 2010). 

Entendemos cultura nesta pesquisa como um conjunto de condições 

sociais de produção de sentidos e valores que orientam as relações sociais num 

grupo social. 

Em síntese, indo além do sentido antropológico do termo, ou seja, um sistema de 

valores e normas de comportamento que orientam a prática humana, nossa 

concepção de cultura revela um papel central na nossa existência cotidiana, pois 

está presente nas condições do processo de construção de nosso pensamento 

(valores abstratos), de nossa ação (comportamentos possíveis) e no processo de 

relação com os nossos semelhantes valorizando ou condenando práticas de 

cultura (SETTON, 2010, p.20). 

Segundo Lemos (2003), a cibercultura remonta à década de 50, com a 

convergência entre a cibernética e a informática, e se desenvolveu a partir da 

década de 70, com a microinformática, quando foi propagado no mercado o 

personal computer – PC. A partir das décadas de 80 e 90 a popularização da 

Internet transformou esse PC, computador individual, em um computador coletivo 

– CC, através de ferramentas interativas como blogs, fóruns, chats, softwares 

livres, entre outros, implicados num ciberespaço em expansão. 

O ciberespaço2, que Lévy (1999) também chama de rede, é o novo meio de 

comunicação criado a partir dessa interconexão entre computadores pelo mundo. 

É formado por uma infraestrutura material da comunicação digital e também pelo 

conteúdo e informações que existem nele, alimentados por sujeitos sociais que 

interagem nesta rede. A ampliação dos espaços de comunicação e sociabilidade 

através das TICs, da Internet e das Redes Sociais, que constituem o ciberespaço, 

gerou algumas mudanças culturais. 

Lévy (1999) esclarece que, embora a tecnologia seja produto da cultura, 

essa separação entre tecnologia, cultura e sociedade é apenas conceitual, pois 

nossa realidade é técnica e cultural ao mesmo tempo. O autor entende que a 

técnica é constituída historicamente como resultado de uma cultura e condiciona a 

                                                 
2 Ciberespaço é um neologismo criado por William Gibson no romance de ficção intitulado 

Neuromancer em 1982 e faz referência direta à cibernética – a ciência surgida no final dos anos 

40, que estuda o controle e funcionamento dos organismos das máquinas e dos animais. 
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sociedade, mas não a determina. Dessa forma, em cada época da humanidade 

iremos encontrar uma correspondência com alguma cultura técnica particular.  

Nessa mesma linha de raciocínio, Setton aponta: 

Nem salvação, nem a perdição residem na técnica. Sempre ambivalentes, as 

técnicas projetam no mundo material nossas emoções, intenções e projetos. Nesse 

sentido, a noção de impacto não traduziria a realidade das novas tecnologias; 

essas não seriam um projétil e a cultura um alvo ou objetivo vivo. Ou seja, a 

tecnologia não é um ator separado da sociedade e da cultura. Ao contrário, as 

técnicas são imaginadas, fabricadas e reinterpretadas durante seu uso pelos 

homens, como é o próprio uso intensivo de ferramentas que constitui a 

humanidade enquanto tal (SETTON, 2010, p.90). 

Na abordagem da cibercultura, a tecnologia era um instrumento na 

modernidade que produzia racionalização, fragmentação, individualização e 

hierarquização social, formando uma tecnocultura que engessou a vida social. 

Enquanto que o ciberespaço é uma tecnologia que estimula a interatividade de 

maneira horizontal e descentralizada e gera um reencantamento social. Essas 

mudanças provocam um resgate de práticas grupais de convívio em oposição às 

experiências sociais contemporâneas de individualismo e isolamento (LÉVY, 

1999). Deste modo, a tecnologia do ciberespaço, com as TICs, está criando um 

espírito comunitário, pois as ferramentas interativas promovem um desejo de 

conexão, uma vontade das pessoas de estarem conectados. 

(...) na modernidade prevaleceu o imaginário da homogeneização e da 

racionalidade. A tipografia e a escrita estariam ligadas ao racionalismo. A 

imprensa é a técnica do individualismo porque sua prática implica uma atividade 

solitária. Nesse sentido, a escrita e, depois a imprensa, teriam destribalizado os 

homens, ou seja, teriam possibilitado o isolamento dos sujeitos sociais. Ao 

contrário, a eletrônica e as multimídias parecem provocar o retorno das 

comunidades, podem estimular os agrupamentos (SETTON, 2010, p.93). 

A mídia, como meio para comunicação e interação humana, está 

alterando cada vez mais a relação do emissor e receptor, enfocando mais os 

aspectos relacionais, devido à estrutura interativa das tecnologias como a Internet, 

os aparelhos móveis e as Redes Sociais. O receptor é agora também um produtor e 

distribuidor de conteúdos numa estrutura sem centralização, onde os fluxos de 

informações podem seguir muitos caminhos diferentes, sem qualquer tipo de 

monopólio. Nesse sentido, a estrutura da Internet em Redes Sociais é distribuída 

(FRANCO, 2011). A possibilidade de acesso, seleção, produção e distribuição de 
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informações e novas formas de comunicar e de estabelecer laços sociais, em 

praticamente qualquer tempo e lugar onde essas tecnologias estão disponíveis, 

promovem novos arranjos de comunidades, subjetividades e sociabilidade. 

Na cibercultura passou a existir uma emergência de vozes e discursos estimulados 

pelas ferramentas comunicativas do ciberespaço. (...) Outrora, a mídia de massa 

monopolizava a emissão num modelo um-para-todos (broadcasting), que foi 

incorporado à sala de aula no papel do professor (emissor) e do aluno (receptor). 

Com a Web, a mass media perde força e os status de “emissor” e “receptor” se 

fundem numa dinâmica interativa. Isso no sentido de (re) elaborar em conjunto 

aquilo que se transmite, ou seja: um processo de comunicação todos-para-todos, 

ou ainda: um espaço de comunicação transversal. (LIMA, 2015, p.6) 

Segundo Lévy (1999), existem três categorias principais de dispositivos 

comunicacionais: (1) um-todos, (2) um-um e (3) todos-todos. O dispositivo um-

todos se caracteriza por ter um centro transmissor que envia suas mensagens a um 

grande número de receptores passivos, dispersos e massificados. Os dispositivos 

imprensa, rádio e televisão se estruturam assim. O dispositivo um-um organiza as 

relações reciprocamente entre interlocutores, apenas de contatos de indivíduo para 

indivíduo, de um ponto para o outro, como o correio e o telefone. Já o dispositivo 

todos-todos permite que comunidades se constituam, à medida que interagem de 

maneira cooperativa em um contexto comum. E “são os novos dispositivos 

informacionais (mundos virtuais, informação em fluxo) e comunicacionais 

(comunicação todos-todos), que são os maiores portadores de mutações culturais” 

(LÉVY, 1999, p.63), alterando as formas das pessoas se relacionarem e 

comunicarem. 

A palavra multimídia, quando empregada para designar a emergência de uma 

nova mídia, parece-me particularmente inadequada, já que chama atenção sobre 

as formas de representação (textos, imagens, sons, etc.) ou de suportes, enquanto 

a novidade principal se encontra nos dispositivos informacionais (em rede, em 

fluxo, em mundos virtuais) e no dispositivo de comunicação interativo e 

comunitário ou, em outras palavras, em um modo de relação entre as pessoas, em 

certa qualidade de laço social (LÉVY, 1999, p.66). 

Lemos (2003) explica essas mudanças na sociedade como adaptações que 

vão atualizar ou reconfigurar antigas práticas sociais, ocorrendo através das três 

leis da cibercultura: (1) lei da liberação do pólo emissor; (2) lei da conectividade 

generalizada e (3) lei da reconfiguração. 

A liberação do pólo emissor provocou mudanças no modelo de 

comunicação do meio massivo, unidirecional, um-todos, para um modelo de 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1411875/CA



24 
 

 

 

comunicação interativo-colaborativo, um meio pós-massivo multidirecional, todos 

para todos.  

A conectividade generalizada trata da progressiva interconexão entre 

dispositivos de comunicação que estão ampliando as trocas de informação entre os 

sujeitos sociais, entre as máquinas e os sujeitos sociais e entre as próprias 

máquinas. 

A reconfiguração descrita por Lemos (2003) mostra como essas 

tecnologias digitais com o ciberespaço vão transformar as práticas sociais e a vida 

social de maneira inevitável. Entretanto, tanto Lemos (2003) como Levy (1999), 

ressaltam que essas modificações culturais não são substituições de um modelo 

pelo outro. Existe uma mutação cultural em que os antigos dispositivos e sua 

formação cultural ainda convivem com os novos dispositivos e suas novas formas 

culturais. Assim, a sociedade se adapta culturalmente às TICs, reconfigurando 

totalmente suas práticas ou atualizando práticas antigas. 

 

1.2. 
Adaptação cultural na cibercultura: a virtualização das relações 
sociais 

 

Com esse dispositivo comunicacional em expansão, o ciberespaço surge 

novas práticas sociais de atuação coletiva com novas formas de associação para 

regular a atividade humana, baseadas na informação, comunicação e nas relações 

sociais. As relações sociais acontecem agora no virtual e na realidade ao mesmo 

tempo, ganhando novas possibilidades de arranjos associativos. Essas novas 

práticas ocorrem por meio de uma crescente interconexão dada pelo próprio 

dispositivo, principalmente pelas ferramentas das Redes Sociais, e com a criação 

de comunidades virtuais e a formação de inteligências coletivas (LÉVY, 1999). 

Os sujeitos sociais constroem por afinidade de interesses, conhecimentos 

ou projetos, muitos grupos em processo mútuo de trocas e cooperação no 

ciberespaço, conhecidas por comunidades virtuais (LÉVY, 1999, p.127). Eles 

também colaboram entre si, com intensificação de trocas de informação e 

conhecimento, gerando uma inteligência compartilhada descrita como “uma 

inteligência distribuída por toda parte, na qual todo o saber está na humanidade, já 

que, ninguém sabe tudo, porém todos sabem alguma coisa” (LÉVY, 2007, p. 212). 
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Podemos dizer, assim, que essa sociedade da cibercultura é marcada pela 

comunicação e pelas relações sociais. 

Então, o ciberespaço, dispositivo comunicacional que permite maior 

interatividade (todos-todos), promove uma alteração da sociedade com a 

virtualização das relações sociais. As relações sociais agora ocorrem através das 

Redes Sociais, dentro do dispositivo comunicacional ciberespaço, ganhando 

outras configurações e, consequentemente, alterando práticas sociais na realidade 

ou no mundo físico. 

O ciberespaço oferece as condições para uma comunicação direta, interativa e 

coletiva. (...) A cibercultura surge como uma solução parcial para os problemas 

da época anterior, mas constitui em si mesma um imenso campo de problemas e 

de conflitos para os quais nenhuma perspectiva de solução global já pode ser 

traçada claramente. As relações com o saber, o trabalho, o emprego, a moeda, a 

democracia e o Estado devem ser reinventadas, para citar apenas algumas das 

formas sociais mais brutalmente atingidas (LÉVY, 1999, p. 246). 

Esses processos que ocorrem no ciberespaço são fenômenos que 

promovem uma virtualização da realidade. A abordagem da cibercultura é 

caracterizada justamente pelo estudo desses processos. 

Cabe destacar que, na perspectiva de Lévy (1999, 1996), o virtual não se 

opõe ao real. Para o autor, na acepção filosófica da palavra, o virtual existe em 

potência e não em ato, ele se opõe na verdade ao atual. Dessa forma, atualidade e 

virtualidade são só “dois modos diferentes da realidade” (LÉVY, 1999, p.47). 

Ainda que não possamos fixá-lo em nenhuma coordenada espaço-temporal, o 

virtual é real. (...) O virtual existe sem estar presente. (...) O virtual é uma fonte 

indefinida de atualizações. A cibercultura encontra-se ligada ao virtual de duas 

formas: direta e indireta. (...) No centro das redes digitais, a informação 

certamente se encontra fisicamente situada em algum lugar, em determinado 

suporte, mas ela também está virtualmente presente em cada ponto de rede onde 

seja pedida (LÉVY, 1999, p.48). 

O virtual existe e é real, mas está desterritorializado, na verdade, estão 

num espaço físico menor dos computadores, celulares, tablets, etc. Sendo assim, 

essas máquinas se tornaram operadores da virtualização. O virtual deve, portanto, 

ser considerado como algo que existe em potência. Na própria etimologia da 

palavra encontramos o radical no latim Virtus que significa virtude, força, 

potência. “O possível se realizará sem que nada mude em sua determinação ou 

natureza. É um real fantasmático, latente. O possível é exatamente como o real, só 
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lhe falta a existência” (Lévy, 1996, p. 16). Existe uma transposição do espaço 

físico para o virtual que vai caracterizar a cibercultura. 

Quando uma pessoa, uma coletividade, um ato, uma informação se virtualizam, 

eles se tornam ‘não-presentes’, se desterritorializam. Uma espécie de desengate 

os separa do espaço físico ou geográfico ordinário e da temporalidade do relógio 

e do calendário. É verdade que não são totalmente independentes do espaço-

tempo de referência, uma vez que devem sempre se inserir em suportes físicos e 

se atualizar aqui ou alhures, agora ou mais tarde (LÉVY, 1996, p.21). 

As Redes Sociais são ferramentas digitais que permitem a virtualização 

das relações sociais no dispositivo comunicacional ciberespaço. Desta maneira, as 

relações sociais ganham uma noção interpretativa forte na sociedade 

contemporânea, que dilui as dicotomias entre indivíduo e sociedade. Assim, as 

mesmas noções de comunidade e sociedade são alteradas.  

1.3. 
Adaptação cultural na cibercultura: a virtualização das relações 
sociais 

Com a flexibilização e fluidez da sociedade e das organizações 

institucionais com advento da Internet, os focos das análises sociológicas recaem 

sobre as relações sociais: o que está entre o indivíduo e a sociedade. As mudanças 

tecnológicas da informação alteraram as produções culturais e a comunicação dos 

indivíduos, antes baseada no emissor e receptor, e, agora, nas mensagens, nas 

relações, no que está entre eles.  

Temas como "inteligência emergente" (Steven Johnson, 2001), "coletivos 

inteligentes" (Howard, 2002), "cérebro global" (Heylighen et al., 1999), 

"sociedade da mente" (Minsk, 1997), "inteligência conectiva" (Derrick de 

Kerckhove, 1997), "redes inteligentes" (Barabasi, 2002), "inteligência coletiva" 

(Lévy, 2002) são cada vez mais recorrentes entre teóricos reconhecidos. Todos 

eles apontam para uma mesma situação: estamos em rede, interconectados com 

um número cada vez maior de pontos e com uma freqüência que só faz crescer. 

(...) Alguns reclamam sua falência [noção de comunidade], com certo tom 

nostálgico, lamentando seu desgaste e perda de sentido no mundo atual. Outros 

apontam para os focos de resistência que comprovariam sua pertinência, mesmo 

em meio a nossa sociedade capitalista individualizante. Mas há os que acreditam, 

simplesmente, que o conceito mudou de sentido (COSTA, 2005, p. 236). 

Assim, Costa (2005), Marteleto (2010) e Scott (2010) descrevem como a 

noção de comunidade, com a configuração das relações sociais voltadas para 

dentro de agrupamentos sociais mais ou menos fechados e instituídos, vai se 

transformar, com o dispositivo ciberespaço, na noção de Redes Sociais, com 
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configurações das relações sociais mais interativas e ampliadas para fora dos 

grupos sociais, em rede. Já Amaral (2012) e Recuero (2012) apresentam essas 

novas configurações das relações sociais com as Redes Sociais no ciberespaço. 

  Costa (2005) retoma a ideia de Bauman (2003) de oposição entre liberdade 

e comunidade: existe um preço a se pagar pela vida em segurança na comunidade 

que seria a liberdade. Assim, a noção de Bauman (2003) sobre comunidade é de 

compartilhamento fraterno, de compromissos de longo prazo, direitos inalienáveis 

e obrigações inabaláveis. Segundo Costa (2005), a vida individual para Bauman 

(2003) está coberta por riscos e para viver em liberdade teríamos que viver sem 

segurança. A comunidade aparece na sua acepção mais tradicional de laços fortes 

por proximidade local, parentesco, solidariedade de vizinhanças. 

No contexto da cibercultura, a comunidade não se dá entre liberdade e 

segurança, nem entre o local e os laços fortes, mas mantém a ideia de uma saída 

própria, autossustentável, longe das instituições. A Comunidade passou a ser Rede 

Social. 

De fato, se focarmos diretamente os laços sociais e sistemas informais de troca de 

recursos, ao invés de focarmos as pessoas vivendo em vizinhanças e pequenas 

cidades, teremos uma imagem das relações interpessoais bem diferentes daquela 

com a qual nos habituamos. Isso nos remete a uma transmutação do conceito de 

"comunidade" em "rede social" (COSTA, 2005, p. 236). 

Do ponto de vista de Costa (2005), novas formas de associação estão 

surgindo imersas na rede social com toda sua complexidade. Marteleto (2010) 

também observa essas alterações conceituais que acompanham as mudanças 

sociais. 

Os estudos de Redes Sociais permitiram a construção de uma compreensão 

inovadora da sociedade, que ultrapassa os princípios tradicionais, nos quais o elo 

social é visto como algo que se estabelece em função dos papéis instituídos e das 

funções que lhes correspondem. De forma diferente, o conceito de Redes Sociais 

leva a uma compreensão da sociedade a partir dos vínculos relacionais entre os 

indivíduos, os quais reforçariam suas capacidades de atuação, compartilhamento, 

aprendizagem, captação de recursos e mobilização (MARTELETO, 2010, p. 28). 

 Como descrito por Marteleto (2010), a criação do conceito de Rede Social 

surgiu com o antropólogo Barnes (1954) que, ao realizar uma etnografia numa 

ilha norueguesa, desenvolveu uma hipótese de que os habitantes estavam 
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interligados por cadeias de trocas de conhecimentos mais ou menos extensas, que 

extrapolavam os limites da ilha e ligavam os habitantes a outros sujeitos fora de 

seu espaço geográfico e social de pertencimento (Marteleto, 2010). 

Na concepção da metáfora de Marteleto (2010), a Internet é a “rede das 

redes”, pois ela possui enorme quantidade de informação e amplia a arena 

geográfica e social das interações, comunicação e da sociabilidade. 

   Na opinião de Scott (2010), uma vantagem da análise das Redes Sociais 

que resolve as dificuldades inerentes ao conceito de “comunidade” é que ela não é 

voltada “para dentro”, mas “para fora”, além dos seus limites geográficos como 

“comunidade”. 

Amaral (2012) define rede social como sendo formada de atores e 

conexões. Os atores são indivíduos, grupos ou instituições que estabelecem 

contato ou interação com outros atores e são chamados também de nós. Nessa 

mesma perspectiva, Recuero (2012) afirma que os laços sociais são conexões que 

são estabelecidas entre os atores e que dão acesso a recursos e formam uma 

estrutura social. Segundo a autora, os processos sociais das Redes Sociais são 

ampliados na Internet.  

Conforme a autora, o surgimento do ciberespaço produziu laços sociais 

com naturezas diferentes, gerando investimentos e benefícios mais diversificados. 

Nos sites e especialmente nas redes digitais, um laço social pode ser estabelecido 

a partir de associações dadas por um clique na tela do computador ou celular. São 

laços que não precisam de investimentos (tempo, sentimento, etc.) por serem 

mantidos artificialmente pela própria ferramenta do site. Uma vez estabelecidos 

pelo clique e o ator não desfazendo essa associação, os laços permanecem. 

Recuero (2012) sinaliza também que as interpretações sobre os laços 

sociais na Internet caminham por duas direções: por um lado observa os efeitos 

negativos, por outro, os positivos. 

A Internet propicia laços mais fracos, mais frouxos e teria um efeito negativo nos 

laços sociais mais fortes (Kraut et al., 1998) dificultando a interação de pessoas 

próximas e privilegiando a interação com atores conectados (com um foco no 

individualismo). De outro lado, há um forte foco na mediação da Internet como 

facilitadora e amplificadora dos laços fortes, gerando novos tipos de comunidades 

virtuais (Rheingold, 1995), noção com foco no comunitarismo (RECUERO, 

2012, p. 603). 
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Dessa forma, a autora caracteriza esses sites de Redes Sociais na Internet a 

partir das possibilidades dos laços publicados serem mantidos pela ferramenta, por 

esses laços sociais não dependerem dos atores e de suas conversações e seus 

recursos individuais e por permitirem acumular conexões, independentemente de 

investimentos. Isso altera a natureza dos laços sociais para uma interação mínima, 

mediada pelo computador e gerando efeitos para os atores. 

Assim, para dar conta do fenômeno, Recuero (2012) define duas 

dimensões de laços sociais nesses sites de Redes Sociais na Internet: a dimensão 

associativa, onde o laço social é mantido pela ferramenta e a dimensão emergente, 

onde o laço social está baseado na conversação e na interação verbal mantida 

pelos atores.  

Em conclusão, reconhecemos com Lévy (1999) que as mudanças 

socioculturais trazidas pelo dispositivo comunicacional ciberespaço, 

principalmente com as ferramentas Redes Sociais, promoveram novas formas dos 

sujeitos sociais se associarem virtualmente, mudando também as formas nos 

espaços físicos e nas formulações conceituais. Assim, a interconexão, as 

comunidades virtuais e inteligências coletivas observadas pelo autor nos processos 

de virtualização da comunicação e das relações sociais, também alteram as noções 

de comunidade, de relações sociais e as formas de lidarem com as trocas de 

informações e comunicações entre os sujeitos sociais. E essas mudanças não são 

substituições do antigo pelo novo, sendo que formas de práticas sociais convivem 

com formas antigas que são transformadas: existe uma mutação cultural em que a 

sociedade se adapta. 

Assim, dentro desse processo em que tecnológico, social e cultural se 

fundiram, as Redes Sociais não são só uma ferramenta com uso técnico e as 

relações que os sujeitos sociais têm com ela não são apenas instrumentais, mas 

são também culturais, pois alteram “nossa maneira de pensar o mundo”: 

Além de uma base técnica que define suas funcionalidades, as plataformas 

digitais, os ambientes virtuais e os meios de comunicação digitais em rede 

possuem uma característica particular. Os meios de comunicação eletrônicos 

possuem como característica fundamental o fato de permitirem a transmissão de 

elementos de ordem abstrata ou simbólica. Ou, ainda, segundo Lévy (1993), a 

Internet apresenta-se como uma nova tecnologia da inteligência que modifica, 

consideravelmente, as formas de acessar e organizar as informações, alterando a 

nossa maneira de pensar o mundo. (PEIXOTO, 2015, p.3) 
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 Nesse sentido, aponta Lévy (1999), na cibercultura os sujeitos sociais 

estabelecem uma nova relação com o conhecimento. Ou seja, o ciberespaço muda 

a maneira de aprender e produzir conhecimento, modificando funções cognitivas 

humanas como raciocínio, memória e imaginação. A partir dessa afirmação, 

precisamos estudar as implicações dessas mudanças para a Educação, 

questionando a organização do sistema educacional e o papel do professor que, 

segundo Lévy (1999) e outros autores contemporâneos, deveria perder seu papel 

constituído historicamente de centralizador do conhecimento e se tornar um 

facilitador, um incentivador da inteligência coletiva. 

1.4. 
Implicações da cibercultura para educação 

 

A escola contemporânea é desafiada pela incorporação das TICs na 

sociedade e na cultura. E precisa se adaptar culturalmente as maneiras diferentes 

de lidar com o conhecimento e as informações no ciberespaço, fruto das novas 

formas de relações sociais trazidas pela cibercultura, especialmente com as Redes 

Sociais. 

 De acordo com Sobrinho (2003), existe uma divisão no pensamento 

pedagógico que coloca os professores de um lado e as tecnologias do outro. Essa 

divisão, segundo o autor, perde sentido com a cibercultura, uma vez que a técnica 

e seus dispositivos vão influenciar a organização e os vínculos sociais e 

reconfigurar os próprios indivíduos. Dessa forma, podemos dizer que essas novas 

tecnologias não são apenas aparatos técnicos, mas aparatos culturais também.  

Assim, para entender a relação da Educação com a cibercultura, 

especialmente as Redes Sociais, necessitamos ir além dos usos dessa tecnologia 

como ferramenta, é preciso compreendê-la como cultura.  

Tal divisão influencia parte do pensamento pedagógico que sustenta um valor 

secundário para a tecnologia educacional, e defende, com reservas, a acomodação 

dos instrumentos técnicos às formas já sancionadas da organização do ensino: se 

aceita o fato de as inovações serem de algum modo «facilitadoras» do trabalho 

escolar, mas desde que não perturbem ou ameacem o arranjo institucional da 

escola e da atividade dos professores. A controvérsia sobre a propriedade do uso 

da tecnologia na educação mobiliza parte da crítica que ainda cultiva o hábito de 

pensar o mundo dos objetos técnicos em oposição ao mundo da cultura escolar. 
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No entanto, muito antes do aparecimento da escola, a fusão técnica e cultura já 

fazia parte da experiência humana, e nisso a pedagogia também está implicada 

(SOBRINHO, 2003, p.9). 

Nesse aspecto, a sociedade se apropria simbólica e socialmente da 

tecnologia, alterando práticas sociais (SETTON, 2010, p.95). A escola também 

precisa se apropriar dessas tecnologias, reconfigurando a atividade docente, e não 

apenas usá-las como ferramentas. Dessa forma, as mudanças sociais trazidas pelas 

tecnologias digitais não suportariam mais o antigo modelo de lidar com a 

tecnologia: como ferramenta, servindo apenas como instrumento técnico. Existe, 

portanto, uma crítica sobre as formas da escola conceber culturalmente suas 

práticas com as tecnologias.   

(...) a relação das tecnologias com a educação é uma questão de ordem 

epistemológica, e não técnica ou instrumental. O que eu quero dizer com isso? 

Quero dizer que a natureza do conhecimento que pode nos ajudar a compreender 

as relações entre as tecnologias e a educação não se reduz àquela de 

procedimentos técnicos a serem seguidos, mas remete aos pressupostos que 

fundamentam as teorias do conhecimento e os mecanismos produtores de saber 

(PEIXOTO, 2015, p.4). 

Essas críticas à escola e sua maneira instrucionista de lidar com as 

tecnlogias, com uma atualização (no caso, informatização) dos métodos de ensino 

tradicionais, não são novas, mas estão sendo acentuadas com as TICs.  

Sposito (2010) apresenta essa expansão do ensino durante a década de 70 

no Brasil aparecendo ao lado da crise de eficácia da ação socializadora da 

instituição escolar sobre a juventude. Os aspectos da dominação e reprodução 

cultural e social dos principais estudos da época trouxeram esses questionamentos 

para a discussão do conjunto de tensões da vida escolar num contexto de intensos 

processos de migração, industrialização, expansão do ensino e a ênfase na 

preocupação com o desenvolvimento econômico do país. 

Abordagens pedagógicas, como o histórico cultural (ver capítulo 3), fazem 

uma crítica às formas de transmissão de conhecimento da escola tradicional que 

reduz a participação do aluno numa aprendizagem individual e receptora passiva 

de um conhecimento transmitido pelo professor. Essa forma de transmissão de 

conhecimento possui uma lógica comunicacional semelhante ao modelo de 

comunicação um-todos descrito por Lemos (2003). Nessa perspectiva, o papel do 

professor é de mediação pedagógica, incentivando a participação dos alunos na 
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construção do conhecimento, com uma lógica comunicacional mais próxima do 

modelo descentralizado todos-todos. 

Destarte, as mudanças trazidas pelas TICs, junto às novas formas de lidar 

com o conhecimento e a informação, no sentido de práticas mais colaborativas, e 

as novas configurações das relações sociais, mais interativas, reforçaram essa 

crítica sobre a construção do conhecimento e a participação dos alunos na relação 

professor-aluno no processo de ensino-aprendizagem. Nesse contexto, a 

reconfiguração ou adaptação cultural da educação na contemporaneidade é 

inevitável. “Se a reconfiguração da educação é inevitável na contemporaneidade, 

qual é, então, o caminho a ser seguido?” (LIMA, 2011, p.3). 

As formas de ensino tradicionais, vítimas de duras críticas por sua ineficácia, 

sofrem mais um golpe com o surgimento de novas formas de se conceber e 

conduzir os processos de ensino-aprendizagem, doravante midiatizados pelas 

tecnologias. A cibercultura exige flexibilidade de tempo e espaço para a 

aprendizagem, além de ambientes motivadores, rápidos, organizados e dinâmicos 

(Idem). 

 Na abordagem da cibercultura na educação, a virtualização das relações 

sociais e da comunicação, principalmente através das Redes Sociais, questiona o 

professor como detentor e divulgador do saber. Numa sociedade em que os 

dispositivos comunicacionais se modificaram para um modelo em que os sujeitos 

sociais podem produzir, distribuir e compartilhar de maneira cada vez mais 

interativa, muda a maneira de lidar com o conhecimento e a aprendizagem, o 

professor precisa alterar sua prática pedagógica para se adaptar a cibercultura.  

A reconfiguração da pedagogia na cibercultura não para por aí. De um modelo 

tradicionalmente livresco e transmissivo, a educação passa a contar com uma 

nova perspectiva para o ensino-aprendizagem. Midiatizado pelas TIC o processo 

educativo compatibiliza-se com o tempo presente e, ao fazê-lo, implica o 

realinhamento de posturas dos sujeitos envolvidos, bem como uma revisão dos 

conceitos de aula, de ensino e de aprendizagem (LIMA, 2011, p.4). 

Assim, apresentamos aqui Nóvoa (2011) e Moran, Masetto e Behrens 

(2000) que observam essas novas formas de lidar com o conhecimento e a 

informação na sociedade contemporânea, descrevendo novos paradigmas para 

educação e o papel do professor. Em seguida apresentamos Dayrell (1996), 

Aviram (2000), Buckingham (2003), Demo (2006) e Buzato (2010) para 

discutirmos a cultura da participação na escola e na cibercultura.  
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1.4.1. 
Os paradigmas educacionais emergentes 

De acordo com Nóvoa (2011), vivemos em tempos de desvalorização do 

professor e do medo dele ser substituído pelas novas tecnologias. A escola passou 

por transformações e hoje ela sofre com o transbordamento de suas funções na 

sociedade e com o processo de desvalorização do seu papel na aprendizagem dos 

jovens. No entanto, é necessário resgatar a importância do papel do professor e de 

sua relação com o aluno como um mediador pedagógico com as TICs.  

De acordo com o autor, no século XX o desafio da escola era universalizar 

o ensino através da sala de aula, caracterizado pelo professor com aulas em geral 

expositivas e com uso do quadro negro. No século XXI o desafio da escola 

tornou-se diversificar e individualizar o ensino e fazer com que todos aprendam 

numa escola mais aberta, informatizada, dinâmica e para além de seus muros. 

Portanto, na cibercultura o professor não perde sua importância, muito 

pelo contrário, o professor se torna muito importante para mediar 

pedagogicamente o conhecimento numa época em que existem tantas novas 

possibilidades de comunicação e relação social. Nóvoa (2010) reforça a ideia de 

Lévy (1999) da existência de um dilúvio de informação e conhecimento em fluxo 

nas Redes Sociais no ciberespaço e, sendo assim, o professor precisa ser o 

facilitador dessas novas formas de aprender e lidar com as informações. O 

professor, no entanto, precisa reconfigurar sua atividade docente para poder se 

apropriar culturalmente dessas tecnologias e não apenas aprender a usar a 

ferramenta e reproduzir a lógica de ensino tradicional.  

Segundo Moran, Masetto e Behrens (2000), o avanço tecnológico que 

ocorre com o advento da Sociedade do Conhecimento e da globalização trouxe o 

surgimento de novos paradigmas para a sociedade capitalista, que foram 

chamados de paradigmas educacionais emergentes. Os autores descrevem uma 

sociedade tradicional marcada como newtoniana, cartesiana e positivista, em que 

se privilegia a racionalidade, a objetividade e a separatividade entre os 

conhecimentos. O foco da aprendizagem está no ensinar, a transmissão do 

professor se concentra na memorização dos conteúdos por parte dos alunos em 

geral, numa aprendizagem competitiva e repetitiva, centrada na aprendizagem na 
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sala de aula, onde existe sempre uma terminalidade. Assim, o conteúdo é 

transmitido com um objetivo, num determinado tempo, num determinado espaço.  

Em contraposição, as novas tecnologias digitais fazem emergir novos 

paradigmas de uma Era Digital caracterizada pelo conhecimento através de sua 

totalidade e transversalidade e de redes colaborativas, com um foco no aprender a 

aprender. O conhecimento não seria considerado fragmentado, com separação dos 

saberes isolados e, então, não seria transmitido por memorização, mas construído 

de forma individual e coletiva. Seria uma aprendizagem mais colaborativa ao 

invés de competitiva, em que se busca o conhecimento também fora da sala de 

aula e que não possui uma terminalidade, mas uma continuidade, pois o 

conhecimento está sempre em construção. 

 
Quadro 1 – Quadro com representação dos paradigmas educacionais 

emergentes. 

Segundo os autores acima citados, mesmo em um mundo fragmentado, 

diversificado e individualizado, professores e alunos podem aprender juntos se 
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colaborarem para um ambiente de aprendizagem mais próximo do paradigma 

emergente. 

Essas noções estão presentes, inclusive, nas orientações para a educação 

dos organismos internacionais. No tópico sobre os quatro pilares da 

aprendizagem colaborativa do texto do Relatório para UNESCO, da Comissão 

Internacional sobre Educação para o Século XXI (DELORS et. al, 2000) aponta a 

educação continuada ao longo da vida fundamentada em quatro pilares: aprender a 

fazer, aprender a conhecer, aprender a viver juntos e aprender a ser. No tópico 

aprender a viver juntos chama atenção para uma característica já cobrada e 

enfatizada no mundo do trabalho contemporâneo, das colaborações nas atividades 

profissionais e atuações coletivas. 

A obsolência do conhecimento e da tecnologia implica o realinhamento e a 

readaptação do profissional num curto espaço de tempo, pois os empregos 

definitivos darão lugar à atuação coletiva, que exigirá flexibilidade e competência 

para saber resolver problemas variados de acordo com a realidade que se 

apresenta (DELORS et. al, 2000, p.87). 

Os autores mencionados defendem, dessa maneira, que diante da 

amplitude das mudanças na sociedade na forma de produzir conhecimento, a 

escola deverá mudar sua lógica de transmissão de ensino para poder se adaptar a 

essas mudanças.  

 

1.4.2. 
A cultura da participação 

 

Constata-se que os alunos estão desorientados e entendem a escola mais 

como um espaço de socialização do que um ambiente de aprendizagem. Por outro 

lado, as escolas parecem não entender a sala de aula e a escola como espaço de 

socialização, mas apenas de aprendizagem. 

Segundo Dayrell (1996), a estrutura da escola ainda está centrada no 

ensino dentro da sala de aula e limitando ou barrando os espaços de socialização 

dos alunos. Os jovens entendem a escola como um espaço que aprisiona e limita a 

socialização aos intervalos das aulas e ao recreio. O autor ressalta as concepções 

educativas do espaço escolar, destacando que alunos e professores tentam se 
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apropriar dos espaços e seus objetivos, dando-lhes sentido próprio e 

ressignificando. Para o autor, a escola é polissêmica, possuindo múltiplos 

sentidos. Para Dayrell (1996), as estruturas da escola inibem as socializações. 

Apesar de ser um espaço coletivo e de relações sociais, a forma dessas relações 

variam no tempo e no espaço, fora e dentro de sala de aula, configurando apenas 

nos intervalos uma fruição da afetividade, onde os alunos ficam mais soltos, mais 

à vontade, mas devido ao encurtamento desses tempos essas fluições se dão de 

maneiras superficiais. 

Já no cotidiano das aulas e nas relações com o conhecimento, a escola 

apresenta dois mundos que não se tocam: de professores e alunos. Isso acontece 

em parte porque a escola enfatiza a transmissão de informações. Assim, os 

professores não se colocam como interlocutores dos alunos nesse mundo como 

partem de uma geração de adultos que contribui para a formação mais ampla das 

gerações mais novas. 

A escola, segundo Dayrell (1996), se organiza voltada para si mesma, 

como se ela mesma tivesse um único sentido. Mas a escola é uma instituição 

dinâmica, polissêmica e construída socialmente. Nesse aspecto, os alunos parecem 

dar mais importância a uma dimensão negligenciada pela escola, aos momentos 

de encontro, de afetividade, de diálogo. 

Assim, uma cultura comunicacional que altera as possibilidades de 

relações sociais cria novas formas de aprendizagem, principalmente da juventude, 

e gera uma pressão social por mudanças também na educação escolar. A sala de 

aula com o professor apenas como emissor é questionada dentro de uma cultura de 

participação. 

Em conformidade ao reposicionamento dos agentes do conhecimento frente à 

cibereducação, configura-se a “Lei da Liberação do Polo da Emissão”. Afirma-se 

isso dado o rompimento com o paradigma da mídia de massa – 

preponderantemente transmissora – abrindo o espaço para a mídia participativa. 

No que diz respeito à educação, a aula pode deixar de ser emitida/assistida e 

passar a ser concebida/construída em conjunto entre professores e alunos num 

processo que revela a interatividade (LIMA, 2015, p.5). 

No entanto, a escola ainda resiste a essas mudanças. Segundo Aviram 

(2000), o desenvolvimento mais significativo do uso das TICs na educação ocorre 

fora da escola, principalmente com o ensino a distância. Contudo, o autor destaca 
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que mesmo quando essa aprendizagem acontece fora da instituição escolar, o 

professor tem papel fundamental como mediador desses conhecimentos.  

As pesquisas observadas apontam que a escola tem dificuldade de adaptar-

se à cibercultura e às mudanças tecnológicas, atualizando a lógica tradicional de 

ensino, com uma aula de um para muitos, pouca participação dos alunos, com 

foco no conhecimento do professor e entendimento das tecnologias apenas como 

ferramenta. Os professores possuem ainda uma resistência às novas tecnologias 

digitais. 

Por outro lado, alguns autores chamam atenção para a desconstrução do 

mito dos jovens que já nascem com o completo domínio das mídias (ALMEIDA 

& SILVA, 2011; DEMO, 2006). No entanto, afirma Demo (2006), apesar de não 

terem o domínio das mídias, trata-se de uma geração que possui um forte desejo 

de aulas inovadoras e participativas, o que torna ainda mais importante o papel do 

professor.  

Muitas vezes apelando para a necessidade de proteger crianças e adolescentes 

contra a exposição em plataformas como Facebook, MySpace, Twitter, 

Wikipedia, YouTube etc., seja por possíveis danos à privacidade, sejam por 

implicarem distrações e perda de tempo, seja por correrem inúmeros e reais 

riscos. (...) Porém, as novas tecnologias, fazendo parte integrante da vida da nova 

geração e estando aí para ficar, representam potencialidades e oportunidades 

indispensáveis que não se restringem ao refrão fútil da aprendizagem mais 

“divertida” (Ito, 2009). Deve entrar em cena o “olhar do educador”, não da 

censura, controle, imposição, não só porque proibir é contraproducente, além de 

deseducativo, mas porque, tomando a sério a vida real que implica hoje novas 

tecnologias ubiquamente, o que importa é sabe educar para uso responsável 

(DEMO, 2011, p.1). 

Esses jovens são inseridos na sociedade, inclusive no mercado 

consumidor, como produtores, eles participam, criam e interagem (Buckingham, 

2003). No entanto, estão sob dois conjuntos de forçar: (1) centrífugas, com forças 

que puxam para fora do centro, em direção à fragmentação, à diferenciação e à 

individualização e (2) centrípetas, com forças que reafirmam o controle 

centralizado, o poder do Estado e do Capital, forças de homogeneização e 

uniformidade. Ou seja, a mídia por si mesma não promove a participação, mas ela 

gera maior possibilidade de participação. 

De acordo com Buzato (2010), a integração da cultura de participação na 

escola depende dos arranjos associativos que os professores estabelecerem, com 

uma arquitetura da participação que pode inovar ou reproduzir a lógica tradicional 

de ensino.  
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Segundo o autor (2010), a participação não é uma questão propriamente de 

tecnologia, vai além disso, é uma questão de dinâmicas culturais geradas pela 

apropriação tecnológica. Essas formas de apropriação tecnológica realizada pelos 

indivíduos são atualmente baseadas na recursividade que altera a relação entre 

estrutura e ação social dos indivíduos, onde agora os atores podem se servir das 

normas, recursos do sistema para mantê-los ou mudá-los. E toda essa dinâmica 

cultural forma um ethos, como uma mentalidade que enfatiza a participação. 

 De acordo com Buzato (2010), a tecnologia é utilizada na sociedade como 

cultura, gerando uma mentalidade, como um ethos que impele a participação e 

colaboração dos indivíduos, mas possui outras formas crivadas pelas disputas de 

poder e pelas desigualdades que dependem da sua arquitetura. Portanto, podemos 

dizer que é o uso da tecnologia que permite determinar o tipo de apropriação 

tecnológica que os indivíduos realizam. Por isso, é importante o papel do 

professor, ao usar uma arquitetura de atuação na Internet que propicie construção 

coletiva do conhecimento com participação e colaboração. A arquitetura de 

participação pode ser apenas uma aparência e, na verdade, gerar velhas formas de 

exploração nas relações dos indivíduos e linearidade no ensino. As tecnologias 

como a Internet, que atualmente exigem novas práticas sociais e possuem um 

novo ethos, impelindo os indivíduos à participação e colaboração na produção 

econômica e da vida social, não geram por si só essas novas formas de ser e agir, 

mas são seus usos que as corroboram com novas práticas sociais participativas e 

colaborativas. 

Dessa forma, apesar da resistência da escola em criar espaços de 

participação dos alunos e de serem historicamente fechadas para si, as novas 

tecnologias estão trazendo novas possibilidades de participação dos alunos que 

pressionam por uma mudança na lógica de ensino dentro das instituições escolares 

e ressaltam a importância do professor nesse processo. 

 

1.5. 
Pesquisas sobre mídia e educação 

Nos últimos 20 anos tem se intensificado o debate sobre a Educação para 

os meios ou Mídia Educação, uma disciplina que se encontra entre os campos da 

Educação e da Comunicação e que tem como foco a integração das mídias e das 
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tecnologias no âmbito escolar. As pesquisas, em geral, apontam para uma 

dificuldade das escolas integrarem as novas tecnologias digitais. Mostram uma 

grande resistência do professor e a reprodução de antigas práticas pedagógicas 

instrucionistas já muito criticadas pedagogicamente. Essas críticas da lógica 

tradicional de ensino foram ampliadas com as possibilidades de mudança trazidas 

pela cibercultura. No entanto, as pesquisas questionam a capacidade das 

tecnologias sozinhas alterarem as atividades docentes, sendo necessário que o 

professor efetive essas mudanças.  

Martins (2011) acredita que a integração das TICs na escola advém 

primeiramente da ação dos professores. Mamede-Neves e Duarte (2008) discutem 

essa integração das TICs na escola através dos usos do professor para sua prática 

pedagógica. Já Almeida e Silva (2011) dizem que as novas formas de lidar com as 

TICs pelos professores passam por sua formação profissional e em um currículo 

adaptado para incorporar a cibercultura. 

De acordo com Martins (2011), outras categorias profissionais tiveram nos 

últimos 20 anos suas atividades modificadas com a entrada das mídias digitais e o 

número de usuários da Internet e dos blogs, sites, wikis e redes de relacionamento 

também crescem enormemente a cada dia. Então, a autora questiona sobre como 

as práticas de professores podem ser modificadas.  

Sua reflexão parte do pressuposto de que Cultura Digital faz parte do nosso 

cotidiano. Ao utilizarmos Internet, celular, realizarmos pagamentos, entre outros, 

vivenciamos essa cibercultura. No entanto, as pesquisas apresentadas apontam que 

professores, apesar de estarem conscientizados dessa cibercultura, ainda rejeitam 

em suas práticas pedagógicas a Internet, devido aos desafios e às mudanças que 

geram em suas atividades. Por isso, para a autora, é necessário estudar os 

professores pioneiros, que não são resistentes às inovações tecnológicas e estão 

utilizando essas mídias digitais em suas práticas pedagógicas. Martins (2011) 

ainda salienta que os adolescentes não encontram com facilidades espaços para 

falar e se desenvolver, enquanto a Internet surge como um novo ambiente propício 

para isso.  

Com tantas inovações tecnológicas, sugere a autora, a forma e o conteúdo 

da escola tradicional devem parecer desestimulantes e sem graça para os alunos, 

gerando um descompasso entre a escola e a sociedade digital. Os novos recursos 

digitais não geram apenas consumo de aparelhos tecnológicos, mas também novas 
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formas de aprender e novas necessidades sociais para a escola. Assim, as redes de 

aprendizagem na Internet propiciam o diálogo e a colaboração de professores e 

alunos. E são os professores pioneiros que estimulam a entrada das novas mídias 

digitais na sala de aula e as transformações no ensino aprendizagem.  

Nos seus resultados, Martins (2011) percebeu que os professores pioneiros 

não eram aqueles amantes das tecnologias, mas tinham uma visão mais ampla e 

crítica e estavam lutando por uma renovação da educação, entendendo que as 

capacitações de professores para o uso dessas mídias tão somente não são 

suficientes. 

Já Fantin (2011) realiza uma revisão bibliográfica da área de Mídia e 

Educação, delineando suas permanências e rupturas ao longo do tempo, 

mostrando que esse campo não está completamente definido. Fantin (2011) se 

apoia centralmente em Rivoltella (2006 apud FANTIN, 2011) e apresenta 

historicamente os desafios da relação entre mídia e educação até a atual 

complexidade da sociedade contemporânea no que está sendo chamado de New 

Media Education. Essa nova sociedade “multitela” demandaria, assim, novas 

pesquisas e reflexões para entender as mudanças nos modos de ver, saber e habitar 

no mundo digital. 

Rivoltella (2006) pergunta se as novas tarefas da mídia-educação sugerem uma 

mudança de paradigmas e responde sugerindo que o estudo do papel das mídias 

nessa sociedade “multitela” necessita de uma nova pedagogia na direção de uma 

redefinição conceitual, teórica e metodológica da mídia-educação, que pode ser 

tanto uma correção como uma mudança do paradigma no âmbito dos estudos da 

mídia e cultura (FANTIN 2011, p. 38). 

Mamede-Neves e Duarte (2008) questionam a ideia presente em muitas 

pesquisas de que as próprias tecnologias de informação e comunicação podem por 

si mesmo gerar novos tipos de conhecimento, interação, comunicação e 

colaboração, pois a maneira como as pessoas estabelecem modos de interação e 

colaboração nas suas formas de contato não são tão controláveis e “vão depender 

de quem está nos nós da rede que será tecida entre elas” (MAMEDE-NEVES, 

DUARTE, 2008, p.3). Essas tecnologias sozinhas não promovem as mudanças, 

elas potencializam e criam novas formas de interação e colaboração, mas é preciso 

uma intencionalidade de algum ator social para produzir as mudanças dos usos 

dessas tecnologias.  
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Segundo as autoras (2008), algumas pesquisas internacionais e nacionais 

sobre a relação entre jovens e as novas tecnologias, dentre elas a pesquisa Jovens 

em Rede, realizada no Departamento de Educação da PUC-RIO, em que 

participaram quase mil jovens do terceiro ano do Ensino Médio, apontam para a 

centralização da Internet como espaço de construção de conhecimento, de 

encontros, comunicação e de lazer, ao associarem imagem e texto de forma 

articulada. Entretanto, elas destacam que a educação escolar ainda possui 

importante papel de transmissora de conhecimento e valores. 

Mamede-Neves e Duarte (2008) verificam no estudo de Brandão e 

Martinez (2006), acerca das estratégias familiares de escolarização, realizada em 

escolas de alto prestígio da cidade do Rio de Janeiro, que os jovens desenvolvem 

formas de acumulação de capital informacional. Embora não tenha sido 

mensurado na pesquisa Jovens em Rede, também aparece em seus resultados o uso 

da Internet pelos jovens como maneira de obter esse bem simbólico caracterizado 

pela informação. Esse uso não acontece só com os jovens de escolas de elites, mas 

também por outras classes sociais como apontam as pesquisas realizadas em 2007 

pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI. Dessa forma, para as autoras, os 

jovens utilizam a Internet como fonte de conhecimento na qual “acreditam poder 

encontrar tudo de que necessitam para se manter informados e vinculados ao seu 

grupo, assim como para aprender” (MAMEDE-NEVES & DUARTE, 2008, p.10). 

 Mamede-Neves e Duarte (2008) trazem, também, dados da pesquisa de 

Dweyer (2007) que observa a falta de relação empírica entre o uso de 

computadores na escola e o aumento do desempenho escolar, apesar da crença de 

que o uso de computadores produziria tais benefícios para a escola. No entanto, as 

autoras ponderam sobre uma possível correlação direta entre uso de computadores 

e fraco desempenho escolar e refletem sobre os usos do computador na e para 

escola e a construção de conhecimento. Para as autoras, o uso de computadores ou 

outras tecnologias não está dissociado das propostas pedagógicas e deve, nesse 

caso, ser baseado na lógica de produção e distribuição centralizada de “um para 

muitos” dessas informações e conteúdo, entendendo a aprendizagem como etapas 

controláveis em passo-a-passo, apoiadas em memorização e repetição, que 

certamente não vai produzir resultados bons na aprendizagem, com ou sem 

computadores. 
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  Deste modo, Mamede-Neves e Duarte (2008) propõem que os usos das 

TICs nas escolas se apoiem em outros parâmetros e apresentam como exemplo 

dessa possibilidade: 

o compartilhamento por professores e estudantes de ambientes de criação 

colaborativa (disponíveis na Internet, gratuitamente), nos quais podem ser 

arquivados diferentes tipos de documentos (textos, vídeos, registros de 

aulas, previsão dos conteúdos a serem trabalhados e assim por diante) e 

onde podem ser desenvolvidos diferentes tipos de atividades envolvendo 

a produção e o compartilhamento de conhecimentos (MAMEDE-NEVES 

& DUARTE, 2008, p.16). 

Os autores Pretto e Assis (2008) discutem a necessidade na educação da 

colaboração e do trabalho em rede como princípios que se contrapõe à educação 

como “mercadoria” de propriedade de poucos. Para eles é preciso articular 

educação e Cultura Digital para realizar as possibilidades de organização em rede, 

repensando os valores, práticas, modos de ser, pensar, agir e realizar uma 

apropriação criativa desses meios tecnológicos na produção de informação e 

conhecimento. 

Almeida e Silva (2011) apresentaram as contribuições das TICs e as 

mudanças no espaço escolar. Observaram que as tecnologias não estão isoladas e 

que as práticas diárias agora configuram uma cultura digital na sociedade, 

principalmente com a chegada das tecnologias móveis, com conexão contínua e 

sem fio. Para as autoras, a solução seria a formação de educadores para integrar de 

forma crítica as TICs à prática pedagógica, refletindo porque, para que e como se 

dá esse uso e que contribuição pode trazer à aprendizagem e ao desenvolvimento 

do currículo. Para as autoras, isso não ocorre apenas na prática dos educadores, 

mas, também, na cultura da escola e sua relação com a comunidade global. Assim, 

seria necessário reeducar o olhar pedagógico sobre o papel do professor como 

sujeito participante das transformações e o papel do aluno como sujeito de 

conhecimento e construtor da sua própria história. Salientam, ainda, que as TICs 

não são garantias de uma educação democrática, mas a participação nesse mundo 

digital é condição prévia. Ou seja, os professores não ficarão excluídos do mundo 

digital, mas precisam integrar as TICs ao currículo. Na pesquisa constataram que 

apesar da TICs serem prioridades de diversos governos em suas políticas públicas, 

os resultados são insatisfatórios. O uso das TICs acaba se restringindo a atividades 

pontuais.  
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Da mesma forma, Mamede-Neves e Duarte (2008) relatam que os 

investimentos em tecnologia para educação não foram capazes de melhorar a 

qualidade da educação no Brasil, pois a inserção de computadores não foi capaz 

de romper sozinha com as lógicas tradicionais de ensino e aprendizagem. 

 Contudo, as pesquisas identificam o professor como o ator social capaz de 

realizar essa mudança na escola, apesar de sua resistência. Ou seja, para poder 

adaptar a cibercultura na educação é preciso que o professor se aproprie dessas 

tecnologias e mude sua atividade docente de maneira que permita maior 

participação e interação dos alunos na construção do conhecimento. Essa crítica 

sobre a atividade docente não é nova, nem chegou com a cibercultura, ela é antiga 

e apenas se ampliou com a chegada das tecnologias digitais. No próximo capítulo, 

abordaremos a crítica da pedagogia Histórico Cultural sobre a atividade docente 

como mediação pedagógica do professor, com o intuito de explicar suas 

especificidades no contexto da cultura digital. 

O que podemos observar é que existe uma dificuldade da escola em 

integrar as TICs. Essas tecnologias digitais criariam novas possibilidades de lidar 

com o conhecimento e de participação e interação dos alunos com o professor, 

mas elas sozinhas não gerariam essas novas formas de lidar com conhecimento e 

nem gerariam maior participação dos alunos com o professor nas escolas. As 

pesquisas apontam que a solução seria os professores realizarem essa integração, 

seja eles se apropriando culturalmente das tecnologias, criando uma arquitetura da 

participação, se conscientizando através da formação de professores ou mesmo 

através de professores pioneiros que abririam novas possibilidades para outros 

professores.  

Contudo, apesar dos professores possuírem um papel central na integração 

das TICs na escola e na desconstrução de uma lógica de ensino tradicional, eles 

ainda têm muita resistência em usar essas tecnologias e inovar suas práticas. A 

relação da escola com as tecnologias continua sendo instrumental, elas são 

entendidas como ferramentas e usadas como suporte para práticas tradicionais de 

ensino, não conseguindo alterar a lógica instrucionista e tradicional de transmissão 

de conhecimento.  

Em suma, a escola não consegue se adaptar às novas tecnologias digitais e 

o professor seria o ator social capaz de realizar essa mudança na escola, apesar de 

sua resistência. Ou seja, para poder adaptar a cibercultura na educação é preciso 
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que o professor se aproprie dessas tecnologias e mude sua atividade docente de 

maneira que permita maior participação e interação dos alunos na construção do 

conhecimento. Mas essa crítica sobre a atividade docente não é nova, nem chegou 

com a cibercultura, ela é antiga e apenas se ampliou com a chegada das 

tecnologias digitais. No capítulo seguinte, iremos ver a crítica da pedagogia 

Histórico Cultural, assumida por essa pesquisa, sobre a atividade docente como 

mediação pedagógica.  
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2 
A mediação pedagógica na abordagem Histórico Cultural 

A atividade docente é dada principalmente pela mediação pedagógica que, 

na perspectiva Histórico Cultural, corresponde a uma ação intencional do 

professor, a qual ocorre por meio da relação professor-aluno, para, através da 

aprendizagem, gerar desenvolvimento do aluno. 

A abordagem da pedagogia Histórico Cultural tem sua origem nos textos 

de L. S. Vygotsky e seus seguidores, durante a década de 20 na antiga União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. É uma corrente de estudos psicológicos 

que explica a formação social da mente e seu desenvolvimento com base nos 

princípios marxistas do materialismo histórico-dialético (LIBÂNEO, FREITAS, 

2006, p.1). Alguns autores alertam para as diversas possibilidades de leitura dos 

textos de Vygotsky, devido aos percursos de leituras, traduções e interpretações 

até chegarem ao Brasil (DUARTE, 1996; FICHTNER, 2010; LIBÂNEO, 2005; 

SFORNI, 2010).  

 

2.1. 
A pedagogia Histórico Cultural no Brasil  

 

Partindo da própria ex-URSS, com Vygotsky e autores que ampliaram 

suas obras como Lúria, Leontiev e Davydov, até as leituras e interpretações norte-

americanas na seleção do texto e de sua tradução no Brasil, as teorias e conceitos 

da pedagogia Histórico Cultural encontraram muitos desvios.  

Sforni (2011) destaca que o próprio conceito de mediação pedagógica da 

pedagogia Histórico Cultural teve uma grande recepção no Brasil e que 

atualmente é muito utilizado nas escolas, embora careça de crítica sobre sua 

aplicação.  

Nas últimas décadas o conceito de mediação tornou-se bastante presente no 

discurso pedagógico em razão da forte influência da abordagem Histórico 

Cultural nos cursos de formação de professores. Observa-se, porém, que, muitas 

vezes, o termo mediação tem sido utilizado de uma maneira restrita, apenas como 
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sinônimo de ajuda do professor aos alunos na realização de atividades escolares 

(SFORNI, 2011, p.1). 

Segundo a autora, a pedagogia Histórico Cultural teve grande recepção na 

educação brasileira, principalmente no que se refere ao conceito de mediação 

pedagógica. Esta teria se tornado importante ao valorizar o professor e superar 

uma visão de aprendizagem mais espontaneista, onde os alunos individualmente 

aprendiam e o professor apenas acompanhava essa aprendizagem. Neste aspecto, 

a chegada, mesmo que deturpada, da teoria de Vygotsky foi importante para 

resgatar o valor social do professor e realizar uma crítica a essa forma 

instrucionista de transmissão de conteúdo da escola tradicional. No entanto, sua 

concepção de atividade de ensino, como mediação pedagógica, tem sido colocada 

de forma equivocada.  

Apesar de não incorreta, essa ideia reduz o conceito de mediação às 

relações interpessoais, seja entre adulto e criança ou entre criança e criança mais 

experiente. Entendida como sinônimo de ajuda empreendida pelo professor na 

interação com o aluno, muitas vezes, a mediação parece se confundir com a 

imagem da presença física do professor intervindo nas tarefas que o estudante 

realiza (SFORNI, 2011, p.1). 

Essa noção da atividade do professor como mediação pedagógica, 

entendendo-a apenas como uma ajuda ao aluno reduz o conceito para a interação 

entre aluno e professor e exclui todo o processo pedagógico presente no 

desenvolvimento intelectual dos alunos. 

Muitos estudos confirmam a permanência da impregnação da pedagogia 

tradicional, ainda que na sua forma degradada, nos pressupostos e nas práticas 

dos professores. Some-se a isso que, embora a teoria Histórico Cultural tenha 

influenciado o trabalho dos professores, pode-se dizer que isso vem ocorrendo de 

forma pouco aprofundada (LIBÂNEO, FREITAS, 2006, p.6-7). 

Nesse contexto, a importância da relação aluno-professor e do papel do 

professor surgiu no cenário educacional brasileiro para garantir uma relação 

democrática nas aulas e na escola, se afastando da perspectiva pedagógica do 

processo de aprendizagem. Segundo Libâneo e Freitas (2006), isso aconteceu pelo 

contexto histórico na década de 80, principalmente, devido ao processo de 

redemocratização no Brasil.  

No Brasil, a teoria de Vygotsky chegou lentamente a partir da segunda metade da 

década de 1970. Na década de 1980, foram se formando grupos de estudos sobre 
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a obra deste autor na PUC/SP e na Unicamp, o que influenciou a formação de 

outros grupos em universidades de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Os estudos 

e pesquisas sobre a teoria de Vygotsky se intensificaram a partir da segunda 

metade dos anos 1980, favorecidos pelo contexto de redemocratização política do 

país (LIBÂNEO, FREITAS, 2006, p.2). 

O contexto descrito por Libâneo e Freitas (2006) também foi marcado pela 

presença do pensamento neoliberal nas políticas públicas para educação, que se 

seguiram pela década de 90. Esse cenário político ideológico teria influenciado as 

interpretações do pensamento de Vygotsky nesse período (DUARTE, 1996; 

SFORNI, 2011). 

Desse entendimento decorrem afirmações segundo as quais a interação entre os 

pares ou com os sujeitos mais experientes é importante porque representa uma 

relação democrática em sala de aula, mediante a qual valores como "aprender a 

viver juntos" são desenvolvidos. Dessa forma, a teoria vygotskiana, 

fundamentada no materialismo histórico, paradoxalmente, parece se ajustar às 

novas demandas de formação presentes na pauta neoliberal para a educação 

expressa nos quatro pilares da educação (SFORNI, 2011, p.1). 

Duarte (1996) é mais crítico e aponta como principal desvio a eliminação 

da influência da filosofia marxista. Para o autor, no momento em que a obra de 

Vygotsky foi traduzida nos Estados Unidos da América – EUA, a filosofia 

marxista foi suprimida. As obras de Vygotsky publicadas no Brasil foram 

traduções das norte-americanas. Essas leituras tiveram trechos que dão mais 

ênfase à teoria marxista retirados ao passo que reforçaram trechos com foco na 

interação, fundamentando uma visão interacionista. Duarte (1996) aponta uma 

apropriação ideológica e um desvirtuamento da teoria de Vygotsky para o 

pensamento neoliberal durante a aplicação de políticas públicas para educação, 

principalmente durante a década de 90. A noção de mediação pedagógica foi 

reduzida a de interação social, ao invés de manter as bases materialistas histórico-

dialéticos presentes nas concepções construídas por Vygotsky. 

Libâneo (2012) descreve como esses organismos internacionais, 

principalmente na década de 90, pautaram as discussões sobre as regulações da 

gestão e do trabalho docente com uma concepção de educação direcionada para 

desenvolvimento econômico e social, com superação da pobreza e da 
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desigualdade, gerando novos modelos de regulação de políticas educacionais que 

acabaram influenciando o Brasil nesse período3.  

Dentro desse contexto da aplicação de políticas públicas neoliberais, os 

autores apontam uma redução das teorias de Vygotsky as interações sociais. 

Assim, pretendemos resgatar nessa pesquisa, as contribuições da filosofia 

marxista na abordagem dos estudos de Vygotsky, através da Pedagogia Histórico 

Cultural.  

 

2.2. 
A natureza social da formação da mente e sua influência marxista 

 

Nesta pesquisa buscamos resgatar a influência da teoria marxista na 

concepção de mediação pedagógica na perspectiva Histórico Cultural, cuja ideia 

central é a natureza social da formação da mente humana. A abordagem Histórico 

Cultural de Vygotsky e seus seguidores parte do princípio materialista histórico-

dialético de Marx e Engels, que diz, em resumo, que o homem é um sujeito 

histórico e cultural. 

O materialismo histórico-dialético se contrapõe ao idealismo ao propor o 

primado da matéria sobre o espírito, sendo a matéria a fonte da consciência. O 

olhar sobre a realidade ocorre através da história, concebida na relação do 

homem-natureza de maneira dialética, pela contradição e pelo movimento, através 

do modo de produção como construção dos fatores materiais (CAVALCANTI, 

2014, p.5).  

O olhar em movimento é característico da dialética, é um olhar que busca captar o 

objeto na sua totalidade, desde uma perspectiva histórica de mudanças e 

contradições. Esse olhar foi introduzido na tradição filosófica ainda na 

antiguidade grega por Heráclito. Passou um longo tempo esquecido e, só a partir 

da filosofia de Hegel (1770-1831), a concepção dialética da realidade foi 

retomada na história do pensamento ocidental. Karl Marx (1818-1883) e 

                                                 
3 No Brasil, segundo Libâneo (2012), apesar da luta entre os educadores por uma escola pública obrigatória e 

gratuita para toda a população brasileira, com a universalização do acesso e da permanência, o ensino e a 

educação de qualidade, o atendimento às diferenças sociais e culturais e a formação para a cidadania crítica, 

estamos observando nas últimas décadas fortes contradições entre a quantidade de acesso e a qualidade de 

ensino no direito à escola no Brasil. Ainda de acordo com Libâneo (2012), as políticas educacionais 

brasileiras nos últimos vinte anos foram norteadas pela busca de satisfações mínimas de aprendizagem, com o 

objetivo de promover o desenvolvimento humano, em acordo com as orientações das políticas sociais 

produzidas pelas agências internacionais para diminuição da pobreza no mundo. 
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Friedrich Engels (1820-1899) deram continuidade ao pensamento dialético, 

rompendo, contudo, com o idealismo hegeliano e concebendo a dialética com 

base no materialismo histórico (CAVALCANTI, 2014, p.5). 

Nessa concepção, o ser humano se diferencia dos outros animais, pois tem 

a capacidade de raciocinar, de planejar, imaginar, julgar e possui a linguagem, que 

lhe permite passar seu conhecimento de geração para geração, através de um 

tempo histórico que se acumula, formando a cultura. Essa cultura acumulada se 

renova de maneira dinâmica, numa relação dialética em que os indivíduos se 

universalizam e se singularizam em sociedade (FICHTNER, 2012).  

Dessa forma, os outros animais agem por instinto, de imediato e 

objetivado, entram na natureza e se adaptam, de acordo com suas necessidades 

biológicas. O ser humano precisa da ‘tarefa da apropriação’ (Ibid), pois ele cria o 

instrumento, mas cria representações desses instrumentos num conhecimento que 

é individual e compartilhado socialmente. Ele se individualiza ao mesmo tempo 

em que se socializa (FICHTNER, 2012; LIBANEO, 2008). 

Os animais se adaptam biologicamente e só conseguem melhorar seus 

comportamentos já produzidos pela aprendizagem, mas essa aprendizagem não 

gera comportamentos novos e os resultados da aprendizagem se perdem quando 

o animal morre. Enquanto nos animais os mecanismos de aprendizagem ocorrem 

através de mecanismos biológicos, os mecanismos de aprendizagem dos seres 

humanos acontecem por meio de internalização. Ou seja, o ser humano se 

apropria do que é culturalmente produzido, criando novos comportamentos 

que resultam num desenvolvimento dos indivíduos, onde cada sujeito se torna 

único e singular. 

Desse modo, a interação do homem com a matéria, por meio de sua 

atividade, produz o mundo social e o psicológico conjuntamente. O ser humano, 

através da atividade do seu trabalho, cria instrumentos e transforma ao mesmo 

tempo a natureza e a si mesmo. “A atividade (...) é o processo no qual a realidade 

é transformada pelos esforços criativos dos homens e no qual o trabalho é a forma 

original dessa transformação” (PUENTES, LONGAREZI, 2013, p.18). 
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2.2.1 
Instrumentos e signos 

 

Através das relações sociais e suas interações, o ser humano cria 

instrumentos para realizar o trabalho e através desses instrumentos cria 

representações. Dessa maneira, produz instrumentos e ao mesmo tempo os signos 

destes, suas representações.  

Assim sendo, no processo de aprendizagem, o homem subjetiva os objetos 

do seu conhecimento, ele os concebe na sua cabeça. Com isso, percebemos que 

essa faculdade humana imaginativa, que substitui os objetos do mundo real por 

representação, é extremamente importante porque não somente é o que o 

diferencia de outros animais na natureza, mas é o que permite sua evolução ou seu 

desenvolvimento psicológico. A esse propósito, Vygotsky chega a citar uma 

passagem conhecida do livro “O capital” de Karl Marx. 

 

Uma aranha executa operações que se assemelham às manipulações do tecelão, e 

a construção de colméias pelas abelhas poderia envergonhar, por sua perfeição, 

mais de um mestre-de-obras. “Mas há algo em que o pior mestre-de-obras é 

superior à melhor abelha, e é o fato de que, antes de executar a construção, ele a 

projeta em seu cérebro” (Karl Marx apud VYGOTSKY, 2004, p.55). 

Para, em seguida, comentar sobre esse processo de representação dos seres 

humanos presentes no trecho referido. 

No final do processo de trabalho, brota um resultado que já tinha existência ideal. 

O operário não se limita a fazer mudar de forma a matéria que lhe oferece a 

natureza, mas, ao mesmo tempo, realiza nela seu objetivo, objetivo que ele sabe 

que rege como uma lei as modalidades de sua atuação e à qual tem 

necessariamente de submeter sua vontade (VYGOTSKY, 2004, p.55). 

Podemos ilustrar tal acepção imaginativa dos instrumentos humanos com o 

experimento do símio, no qual este animal era colocado numa situação ambiental 

isolada, com uma banana pendurada dentro do espaço aonde foi confinado 

(VYGOTSKY, LURIA, 1996). O símio, encontrando um instrumento presente, 

como uma caixa, pode usá-lo para pegar a banana, mas não vendo esse 

instrumento, não consegue imaginá-lo. Já o ser humano concebe em sua mente 

esse instrumento, lhe dá signos e representações. Isso faz com que seja motivado 
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por complexas necessidades ao longo do tempo histórico e cultural, diferente dos 

outros animais com necessidades instintivas biológicas imediatas (Idem).  

Os instrumentos são estabelecidos externamente ao sujeito, estão fora dele. 

Eles têm o papel de produzir alterações nos objetos, controlando (e 

transformando) processos da natureza. Já os signos são estabelecidos internamente 

aos sujeitos, mas são uma marca externa. Esses signos têm o papel de dominar as 

ações psicológicas, seja de outros sujeitos ou do próprio sujeito. Os signos seriam, 

também, “instrumentos psicológicos”. Deste modo, os sujeitos possuem usos dos 

instrumentos concretos e dos instrumentos psicológicos, mediados na atividade 

dos seres humanos com o mundo dos objetos ou mundo cultural. 

No uso dos instrumentos concretos e dos instrumentos psicológicos Vygotsky 

busca a chave para compreender e entender numa radicalidade nova, numa 

qualidade nova - a relação entre indivíduo e sociedade - a gênese social da 

consciência humana - o que é um sujeito. Os instrumentos têm uma função 

mediadora: eles são mediadores entre a atividade do sujeito com o objeto 

(FICHTNER, 2010, p.17). 

Os instrumentos e os signos têm sua origem histórica comum no trabalho 

humano. Ao produzir um instrumento é preciso que se produza um sistema de 

signos, assim como ao criar um sistema de signos é preciso que se produza um 

instrumento, “porque construir instrumentos não é um ato individual, mas, 

fundamentalmente, um ato social” (FICHTNER, 2010, p.17). Dessa maneira, o 

exemplo do machado de pedra é proposto por Fichtner (2010) como modelo que 

representa essas duas perspectivas da atividade com os instrumentos: de produzir 

e representar. 

Produzir tem relação com manejar e modificar, com operações e procedimentos; 

refere-se a um método como tal. “Cortar” como tal, “raspar” como tal, “fincar” 

como tal, entre outros, são exemplos de esquemas gerais de ação. “Representar”, 

por sua vez, não visa modificar objetos. Antes, direciona-se para estes mesmos, 

interessa-se pela sua realidade como tal. Refere-se a entender, discernir; e 

conceber refere-se à “imagem da realidade”. Representar e produzir explicitam 

dois lados opostos da forma do machado de pedra: forma como função, como 

abreviatura do procedimento no manejo de objetos e forma como representação 

que possibilita captar e compreender algo dos objetos mesmos, da realidade 

(FICHTNER, 2010, p. 32). 

Porém, é no processo de internalização que os indivíduos transformam as 

marcas externas em processos internos que vão mediar os signos e seus usos.  
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A influência do ambiente resulta no surgimento de novos mecanismos sem 

precedentes no animal; por assim dizer o ambiente se torna interiorizado 

[internalizado]; o comportamento torna-se social e cultural não só em seu 

conteúdo, mas também em seus mecanismos, em seus meios. (VYGOTSKY, 

LURIA, 1996, p.179). 

 

 

2.2.2 
O processo de internalização: a capacidade humana de transformar a 
experiência social em experiência individual 

 

Vygotsky, ao enfocar a origem social da mente, desenvolveu uma 

explicação sobre a construção das Funções Psicológicas Superiores através dos 

mecanismos de internalização (FICHTNER, 2010, p. 82). Elas correspondem a 

todo processo de pensamento, memória, sensação, percepção, atenção, linguagem, 

emoção, que ocorre na mente humana e por meio dela.  Através dessas funções os 

indivíduos desenvolvem as noções sobre si mesmo, das organizações sociais que 

pertencem e do mundo que os rodeia. “Nesse contexto, podemos usar o termo 

função psicológica superior, ou comportamento superior com referência à 

combinação entre o instrumento e o signo na atividade psicológica” 

(VYGOTSKY, 1998, p.73).  

De tal modo, a teoria Histórico Cultural tenta resolver o dilema de a 

sociedade reproduzir a cultura historicamente acumulada, ao mesmo tempo em 

que produz a singularidade do indivíduo. Nesse processo de interiorização o 

indivíduo não só reproduz e repete a cultura historicamente acumulada, como a 

transforma.  

A consciência dos sujeitos sociais se dá pelo contato social do indivíduo 

com a realidade e com ele próprio. A consciência dos sujeitos não é controlada 

diretamente do mundo externo para o interno. E também não é controlado 

internamente por uma herança biológica. Existe uma mediação cultural pelos 

instrumentos e signos, através do qual o sujeito é resultado de sua própria 

atividade. “O que é o sujeito não representa o resultado do seu ambiente social. 

Ao contrário, a consciência é um processo ativo, onde o indivíduo se constrói 

como sujeito, transformando as relações sociais em funções psicológicas 

superiores” (FICHTNER, 2010, p.21). A transmissão cultural é uma teoria do 
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desenvolvimento para Vygotsky, enquanto o desenvolvimento é uma teoria de 

Educação. 

 A objetivação desse mundo cultural, transformando algo subjetivo em 

objetivo, acontece através do processo de apropriação, que é uma função da 

aprendizagem. Ao dar significados pessoas e sociais por meio da apropriação, o 

sujeito transforma a realidade objetiva através desses mesmos sentidos. “Isso 

implica também que o mundo dos objetos nunca é somente o mundo das 

qualidades objetivas, mas desde o início é o mundo dos significados sociais e 

pessoais.” (FICHTNER, 2010, p.76). 

Por conseguinte, este processo de criação de sujeitos singulares ocorre 

através da transformação dos significados objetivos em um sentido pessoal. Para 

um animal, os significados dos objetos não são deslocados da sua vida. “Para os 

animais o mundo dos objetos existe e tem significado somente se aqueles objetos 

representam uma significação para a sua sobrevivência” (FICHTNER, 2010, p. 

82). Já para os seres humanos o mundo dos objetos possui inúmeros significados, 

que podem não estar ligados diretamente aos objetos e instrumentos produzidos, 

estabelecendo um sistema de significados objetivos, ou seja, significados 

socialmente e culturalmente reconhecidos/compartilhados. Enquanto que o 

sentido pessoal “é um princípio na regulação das atividades deste indivíduo e 

representa o centro da sua autoconstrução, formando o núcleo de sua originalidade 

e irrepetibilidade.” (FICHTNER, 2010, p.83). É uma relação dialética entre sujeito 

e objeto que vão se transformando continuamente. 

Deste modo, na aprendizagem, o processo de apropriação promove, por 

meio de mecanismos de internalização, a transformação dos sentidos objetivos do 

mundo cultural em sentido pessoal. Essas mudanças podem ocorrer devido ao 

processo de generalização ou criação dos significados das percepções. 

Em qualquer idade, um conceito encarnado numa palavra representa um ato de 

generalização. Mas o significado das palavras evolui e, quando a criança aprende 

uma nova palavra, o seu desenvolvimento mal começou: a princípio a palavra é 

uma generalização do tipo mais primitivo; à medida que o intelecto da criança se 

desenvolve é substituída por generalizações de tipo cada vez mais elevado – 

processo este que acaba por levar à formação dos verdadeiros conceitos 

(VYGOTSKY, 1996, p. 59). 

 Esses instrumentos e objetos, frutos do trabalho social, possuem uma 

qualidade de generalização que possibilita transformá-los numa experiência 
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cultural que pode ser transmitida. “Assim, cada conceito geral deve ser testado, 

experimentado e transformado em um conceito comunicável, passível de ser 

repetido num futuro ignorado” (FICHTNER, 2010, p.82). Mas é pela práxis, 

atividade intencional experimentada na vida real, na prática, que os significados 

objetivos são convertidos em sentidos pessoais.·. 

Dentro da práxis de vida de cada indivíduo os significados objetivos 

recebem uma nova forma de existência: a forma de sentidos pessoais. A 

condição "sine qua non" desta transformação está dada por: os significados 

objetivos devem ter um papel concreto nos processos de vida pessoal e 

convertidos em sentidos pessoais. O sentido pessoal representa o núcleo da 

subjetividade de cada indivíduo, é o núcleo da sua personalidade (Idem, 

p.83). 

Para concluir, podemos detalhar o processo de internalização como fruto 

da transformação do coletivo para o individual. Como explicam Puentes e 

Longarezi: “o desenvolvimento da psique no indivíduo é de natureza social e tem 

lugar por intermédio do processo de interiorização, de transformação do 

interpsíquico (atividade coletiva) em intrapsíquico (atividades individuais)” 

(PUENTES, LONGAREZI, 2013, p.3). 

 

2.3 
A mediação pedagógica do professor 

 

Na formulação da pedagogia Histórico Cultural, a ontogênese dos outros 

animais, ou seja, a origem e o desenvolvimento das espécies não humanas 

estabelece uma adaptação que significa a reprodução daquela faculdade biológica 

específica do organismo e do comportamento da espécie na natureza, passado 

hereditariamente. Como explicamos no item anterior, nos seres humanos, a 

ontogênese das suas faculdades é historicamente e culturalmente acumulada e 

transmitida (FICHTNER, 2010). 

Já na filogênese humana, ou na nossa história evolutiva como espécie, a 

abordagem Histórico Cultural observa que o ser humano não nasce 

fisiologicamente pronto, mas precisa se desenvolver ao longo do tempo. E os 

seres humanos se desenvolvem através do meio social e cultural, formando nossa 

sociogênese, que corresponde à história de nossa origem e desenvolvimento 
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social. Dessa forma, como espécie animal, os seres humanos aprendem ou 

desenvolvem suas funções mentais e motoras depois que nascem. Como suas 

funções mentais e motoras não nascem prontas, sua aprendizagem está em aberto 

e é preciso se desenvolver. É a aprendizagem que vai definir o desenvolvimento 

do indivíduo. E para aprender e se desenvolver o ser humano precisa de outro ser 

humano.  

Vygotsky é prospectivo, pensa a partir de quanto o ser humano pode se 

desenvolver com seu meio social. Com isso instituiu o conceito de Zona de 

Desenvolvimento Proximal, como metodologia de trabalho da própria mediação 

para promover o desenvolvimento dos indivíduos. “Trata-se do espaço de trabalho 

no qual uma pessoa atua para ampliar os conhecimentos do aprendiz.” (BERNI, 

2006, p.2539). 

Nesse espaço reconhece dois níveis de aprendizagem: (1) desenvolvimento 

real, aquele em que o indivíduo já consegue fazer por conta própria e (2) 

desenvolvimento potencial, aquele que o indivíduo ainda precisa desenvolver. E 

assim o indivíduo vai aprendendo e à medida que realiza a aprendizagem ele se 

desenvolve, evoluindo constantemente. 

Essa abordagem rompe com a separação entre sujeito e objeto, própria do 

pensamento e da tradição cartesiana da escola tradicional, e enfoca a interação 

com o meio e as relações sociais, produzindo cultura ao longo do tempo por meio 

da linguagem, com a criação de representações ou signos. Vygotsky (2004) 

entende que a origem da evolução histórica do comportamento humano não deve 

ser entendido, dentro dos seres humanos, mas fora deles, no meio social que estão 

inseridos. 

A mente se forma, portanto, a partir do externo, do social. Essa abordagem 

enfoca a interdependência entre os sujeitos da aprendizagem e a relação com o 

objeto de conhecimento.  

Sob pressão imediata das condições externas, o homem aprendeu a desenvolver 

métodos mais ou menos complexos para ajudá-lo em sua luta ativa com o mundo 

exterior. No processo da evolução, o homem inventou instrumentos e criou um 

ambiente cultural, mas esse ambiente alterou o próprio homem; suscitou formas 

culturais complexas de comportamento, que tomaram o lugar das formas 

primitivas. Gradativamente, o ser humano aprende a usar racionalmente as 

capacidades naturais (VYGOTSKY, LURIA, 1996, p.180). 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1411875/CA



56 
 

 

 

Embora a cultura produzida por um grupo social seja historicamente 

construída pelos membros daquele grupo, ela não está dentro do sujeito, mas fora 

dele, está nos objetos e no conhecimento sistematizado (SFORNI, 2011, p.3).  

Nesse sentido, quando se afirma que um instrumento físico ou simbólico foi 

apreendido pelo sujeito, significa que nele já se formaram as ações e operações 

motoras e mentais necessárias ao uso desse instrumento. Podemos, então, dizer 

que esse instrumento deixa de ser externo e se transforma em "parte do corpo" do 

sujeito, mediando sua atividade física ou mental (Idem, p.5). 

 Dessa forma, para realizar o processo de internalização com apropriação 

cultural, o sujeito precisa entrar em relação com a cultura através de outros 

sujeitos, num processo de comunicação com eles (idem, p.5). 

Nesse caso, para que a apropriação ocorra, a comunicação verbal e prática 

devem ser intencionalmente dirigidas para a reprodução das ações adequadas com 

o objeto em pauta, de modo que sejam apropriadas pela criança como 

instrumentos simbólicos que permitem a ação mental com o mundo circundante. 

Com o processo de internalização, as marcas externas – os signos – são 

transformadas em processos internos de mediação do sujeito com o mundo 

(SFORNI, 2011, p.6-7). 

Assim, essa atividade de internalização do sujeito social surge de uma 

atividade externa com outros sujeitos sociais. Por conseguinte, a educação se torna 

importante para orientar o desenvolvimento dos indivíduos. 

(Vygotsky) explicou a constituição histórico-social do desenvolvimento 

psicológico humano no processo de apropriação da cultura mediante a 

comunicação com outras pessoas. Tais processos de comunicação e as funções 

psíquicas superiores neles envolvidas se efetivam primeiramente na atividade 

externa (interpessoal) que, em seguida, é internalizada pela atividade individual, 

regulada pela consciência (LIBÂNEO, FREITAS, p.3). 

Assim, na teoria Histórico Cultural, a aprendizagem:  

resulta da interação sujeito-objeto, em que a ação do sujeito sobre o meio é 

socialmente mediada, atribuindo-se peso significativo à cultura e às relações 

sociais. (...) são ações interiorizadas de algo socialmente mediado, a partir da 

cultura constituída (LIBÂNEO,2015, p.34). 

Desse modo, o processo de aprendizagem mediado pelo mundo precisa de 

uma ação intencional por meio da comunicação, para que o sujeito internalize a 

cultura que lhe é externa, e se aproprie dela. Assim, em sua teoria da educação, 

Vygotsky entende que essa apropriação deve ser mediada pedagogicamente, ou 
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seja, intencionalmente orientada para gerar o desenvolvimento dos sujeitos sociais 

(FICHTNER, 2012). 

Para isso, a mediação do professor deve estar intencionalmente vinculada 

ao processo de aprendizagem do aluno, com o objetivo de promover o 

desenvolvimento de suas Funções Psicológicas Superiores, através da função de 

apropriação do mundo do objeto ou cultural. 

Se a compreensão de mediação permanece vinculada apenas ao apoio ou ajuda do 

professor sem ser explicitada a direção dessa ajuda e qual o objeto central dessa 

interação, pode-se considerar que quando o aluno consulta o professor acerca da 

grafia de uma determinada palavra e ele o orienta a registrá-la "do seu jeito" ou, 

ainda, quando o professor escreve a palavra de forma correta para que aluno 

apenas a copie, podemos afirmar que há interação professor-aluno, todavia sem o 

elemento fundamental presente no conceito de mediação da abordagem Histórico 

Cultural: o conhecimento como mediador da atividade psíquica compartilhado na 

comunicação prática e verbal entre as pessoas (SFORNI, 2011, p.7-8). 

Nas atividades do professor de ensinar e do aluno de aprender, existe uma 

dupla mediação (SFORNI, 2011); uma que ocorre na atividade externa 

(interpessoal) do professor com o aluno e com o objeto de conhecimento, e outra, 

na atividade interna (intrapessoal) do aluno com os instrumentos (e o objeto de 

conhecimento (ver figura 1). 
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      Figura 1 – Modelo de dupla mediação pedagógica. 

Todavia, segundo Fichtner (2010), os professores continuam reproduzindo 

uma lógica instrucionista nas escolas e entendem o conhecimento como algo 

petrificado. Nessa perspectiva, o conhecimento é tido como algo dado, como uma 

pedra que é passada para o aluno e não tem como modificar a cada compreensão, 

não se renova. Por outro lado, numa perspectiva epistemológica em que o 

conhecimento se apresenta como uma coisa histórica, social e cultural, 

observamos o conhecimento como relação social, ele não está apenas nas formas 

técnicas, nas máquinas e instrumentos que ele pode usar, mas está na mediação do 

professor entre o objeto, o conhecimento e o aluno (FICHTNER, 2010). 
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Segundo Libâneo e Freitas (2006), Vygotsky compreende, no campo da 

educação, o trabalho do professor não como prescrito, como na racionalidade 

técnica, mas a partir do trabalho real, uma vez que o “professor desenvolve uma 

atividade prática, no sentido de que envolve uma ação intencional marcada por 

valores” (LIBÂNEO, FREITAS, 2006, p.7). O professor não realiza a mediação 

apenas numa interação professor-aluno com troca de conhecimento, ele media em 

relação social com várias mediações que ocorrem nos processos de aprendizagem, 

com internalização e apropriação cultural, e resultam em desenvolvimento mental 

dos alunos. Alunos, professores e instrumentos se transformam. Estão 

dialeticamente em movimento. 

Deste modo, ao realçar a atividade sócio-histórica e coletiva dos indivíduos na 

formação das Funções Psicológicas Superiores, essa concepção afirma o caráter 

de mediação cultural do processo do conhecimento e, ao mesmo tempo, a 

dimensão individual da aprendizagem pela qual o indivíduo se apropria 

ativamente da experiência sócio-cultural. Os saberes e instrumentos cognitivos se 

constituem nas relações intersubjetivas, sendo que sua apropriação implica a 

interação com outros sujeitos já portadores desses saberes e instrumentos 

(LIBÂNEO, FREITAS, 2006, p. 3). 

Dessa forma, a educação e o ensino se constituem como formas universais 

e necessárias do desenvolvimento mental, em cujo processo se liga aos fatores 

socioculturais e as condições internas dos indivíduos (FREITAS, LIBANEO, 

2011). 

O homem não se relaciona diretamente com o mundo, sua relação é mediada pelo 

conhecimento objetivado pelas gerações precedentes, pelos instrumentos físicos 

ou simbólicos que se interpõem entre o homem e os objetos e fenômenos. Do 

mesmo modo que os instrumentos físicos potencializam a ação material dos 

homens, os instrumentos simbólicos (signos) potencializam sua ação mental 

(SFORNI, 2011, p.3). 

Sendo assim, o ser humano não só cria seus instrumentos, mas também 

cria signos ou representações destes mesmos instrumentos. Porém, não faz isso 

diretamente, numa relação sujeito com o objeto, mas o faz mediado por outros 

seres humanos, pelo objeto e pelas representações desse mesmo objeto, num 

processo duplo em que é individual e coletivo. Moura (2014) resume esse 

processo de ensino e aprendizagem da seguinte forma: 

não nascemos portadores da cultura, mas candidatos à sua apropriação para nos 

tornarmos humanos, isso só é possível por meio da mediação. A mediação é que 

dá a possibilidade de transformar as funções externas em internas, e para isso 
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fazemos uso dos instrumentos e dos signos. A utilização dessas duas ferramentas 

dá início ao desenvolvimento das funções psicológicas superiores, onde temos o 

controle de comportamento, a capacidade de abstração e generalização. Tudo isso 

só é possível quando há interação entre aquele que sabe a cultura e aquele que vai 

aprender, por isso é tão importante ter alguém mais capacitado para instruir 

alguém que um dia será capaz. No contexto social, alunos e professor são 

capazes, no entanto a maior preparação do professor o torna mais apto, por isso 

ele deve entender o que é a mediação, qual seu papel neste processo e a 

importância de conduzi-lo de maneira adequada, onde à medida que os alunos se 

apropriam do conhecimento vão se tornando humanos e, consequentemente, 

participantes da sociedade (MOURA, 2014, p.4). 

Desta maneira, podemos dizer que a pedagogia Histórico Cultural aborda a 

natureza e estrutura da atividade humana, na relação da atividade de ensino com a 

atividade de aprendizagem, produzindo desenvolvimento dos sujeitos sociais. 

Consequentemente, destaca a importância da educação e do ensino para alcançar 

patamares superiores de desenvolvimento mental entre os indivíduos de uma 

sociedade. 
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3 
A pesquisa de Campo 

3.1 
A metodologia 

Essa análise se insere dentro da investigação “Desafios à sustentabilidade 

dos programas de inclusão digital para a educação básica: formação de 

professores e apoio à prática pedagógica”, realizada no período entre 2014 e 2015, 

pelo Grupo de Pesquisa em Formação Docente e Tecnologias do Programa de 

Pós-Graduação em Educação da PUC-Rio, FORTEC. O grupo é coordenado pela 

Profa. Dra. Magda Pischetola e investigou oito escolas públicas municipais de 

ensino fundamental da cidade do Rio de Janeiro, indicadas pela Secretaria 

Municipal de Educação do Rio de Janeiro como sendo escolas de boas práticas 

pedagógicas com TICs. 

Com o escopo nos processos de sustentabilidade econômica e cultural dos 

projetos no médio e longo prazo e das práticas de ensino, a pesquisa teve o 

objetivo de aprofundar as questões relativas à integração de mídias e tecnologias 

digitais nas atividades docentes. O intuito final da pesquisa era desenvolver uma 

formação de professores para a integração das TICs na prática de ensino.  

Para atingir o objetivo da pesquisa foram selecionadas oito escolas da rede 

municipais do Rio de Janeiro (ver figura 2), situadas em áreas da cidade com 

diferentes contextos socioculturais, número que possibilitava uma comparação e 

uma possível generalização dos resultados. 
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 Figura 2 – Mapa das 08 escolas estudadas pelo FORTEC.4 

Cada pesquisador ficou responsável pela coleta de dados em duas escolas. 

Dentro dessa pesquisa fiquei responsável por aplicar os procedimentos 

metodológicos em duas escolas, 03 e 04 (ver figura 2), onde pude aprofundar 

minhas observações. A escolha das escolas para cada pesquisador foi feita com 

base nas possibilidades de acesso do pesquisador ao local. 

Cabem salientar que as escolas municipais foram indicadas pela própria 

Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, SME/RJ, por sua relevância 

no âmbito de projetos que envolvessem diferentes tipos de mídias e tecnologias, 

seu uso interdisciplinar e o aspecto da continuidade do projeto no tempo, em 

acordo com os objetivos da pesquisa de investigar os elementos das boas práticas 

pedagógicas. 

A pesquisa iniciou-se em outubro de 2014, com visitas às oitos escolas 

municipais divididas entre os quatro pesquisadores integrantes do FORTEC, 

responsáveis pela aplicação da metodologia, para realizar a aproximação com o 

campo. Em seguida foi elaborado e realizado entrevistas entre novembro de 2014 

e junho de 2015, ao mesmo tempo em que se realizavam observações 

participantes dos professores em seus contextos escolares.  

A pesquisa do FORTEC tinha o objetivo de conhecer, analisar e avaliar as 

práticas de ensino e estratégias que possibilitam a sustentabilidade econômica e 

                                                 
4 Produzidas pelo autor através do aplicativo google maps. 
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cultural do uso de mídias na escola no médio e longo prazo, em duas dimensões, 

1) Visão e prática dos professores: percepção da tecnologia como elemento 

cultural e não apenas ferramenta; visão e práticas de trabalho com as tecnologias 

para o letramento (digital) dos alunos; visão e práticas de trabalho com as 

tecnologias das Redes Sociais e 2) visão dos gestores e elementos do contexto: 

apoio da gestão escolar; suporte técnico; suporte institucional; formação dos 

professores.  

Os instrumentos de pesquisa foram a aplicação de entrevistas 

semiestruturadas com oito professores e três gestores por cada escola5; observação 

do contexto social e da prática em sala de aula de três professores por um tempo 

de dois/três meses, realizado ao menos uma vez por semana, e oficinas de 

formação com modalidades, tempos e conteúdos combinados com cada escola. 

 Implantada dentro da pesquisa do FORTEC, essa investigação foi 

delineada a partir de dois pressupostos teóricos: (1) a perspectiva da pedagogia 

histórico cultural sobre a atividade do professor como mediação pedagógica, 

baseada nas relações sociais entre professores e alunos, e (2) a abordagem da 

cibercultura, segundo a qual as virtualizações das relações sociais entre alunos e 

professores produzem uma adaptação cultural que atualiza a mediação pedagógica 

do professor tradicional, baseada no conhecimento do professor e na transmissão 

desse conhecimento com essas ferramentas interativas ou bloqueando essas 

ferramentas, ou reconfigura a mediação pedagógica do professor com a utilização 

dessa ferramenta interativa das Redes Sociais, enfocando a aprendizagem e 

privilegiando a participação do aluno na construção do conhecimento. Dessa 

forma, o objetivo geral da pesquisa é investigar a Adaptação Cultural, em suas 

possibilidades de atualização ou de reconfiguração, da mediação pedagógica dos 

professores com as Redes Sociais digitais. 

 Essa investigação, portanto, pretende compreender, a partir dos 

significados que os professores dão às Redes Sociais e seus usos, como as Redes 

Sociais digitais geram novas formas de mediação pedagógica do professor. Assim, 

os objetivos específicos da pesquisa são: 

                                                 
5Na escola 07 foram entrevistados apenas sete professores por causa das dificuldades para 
realizar as entrevistas encontradas na unidade escolar. O pesquisador responsável pela coleta de 
dados dessa escola, que também era pesquisador da escola 08, realizou uma entrevista a mais na 
escola 08 para poder fechar o número total de entrevistas, 64, previstas no projeto inicial 
apresentado pelo FORTEC a SME/Rio de Janeiro. 
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1) Identificar qual a percepção ou o sentido que tem para os professores a 

virtualização das relações online entre alunos e professores com as Redes Sociais;  

2) Verificar como os professores percebem ou dão sentidos às suas ações 

com as Redes Sociais, se as usam ou não usam e quais tipos de usos fazem; 

3) Avaliar nessas percepções dos professores a tipologia de adaptação 

cultural da mediação pedagógica do professor com as Redes Sociais, se são do 

tipo atualizada ou reconfigurada. 

Para coletar dados sobre os sentidos e percepções dos professores sobre as 

Redes Sociais e seus usos, bem como o tipo de adaptação cultural da mediação 

pedagógica dos professores com as Redes Sociais, empregaremos a entrevista 

como instrumento de pesquisa, que foi aplicado pelo FORTEC com oito 

professores em cada uma das oito escolas, focalizando comparativamente duas 

escolas estudadas (Escolas 03 e 04. Ver figura 2).  

Em seguida, iremos relacionar as duas escolas estudadas com os seus 

contextos sociais, usando os relatórios de observação como instrumento de coleta 

de dados para definir o tipo de contexto social, utilizando a metodologia da 

Grounded Theory para codificação e análise de dados.  

A Grounded Theory, traduzida para o português como Teoria 

Fundamentada nos Dados - TFD, é uma metodologia de pesquisa qualitativa 

criada por Glasser e Strauss (1967). Essa metodologia de investigação se baseia 

nos dados produzidos no campo, com o objetivo de gerar explicações para ações 

dos indivíduos dentro de um contexto social de estudo, aumentando o foco do 

indivíduo ao contexto social (Cassiani, Caliri & Pelá, 1996). 

O contexto social é entendido, dentro da perspectiva metodológica da TFD 

adaptada para essa pesquisa, como um conjunto de circunstâncias dados pelas 

relações sociais ensejadas dentro da unidade escolar, dentro da qual as estratégias 

de ação social são tomadas. 

Essa abordagem metodológica foi influenciada pelo interacionismo 

simbólico ao enfatizar as experiências das condutas sociais dos indivíduos, na 

forma como os indivíduos definem a realidade e como agem em relação ao seu 

corpo de valores ou suas crenças (Chenitz & Swanson, 1986). A perspectiva 

interacionista entende a sociedade como indivíduos e grupos de indivíduos 

interagindo e compartilhando sentidos e significados para suas ações (Cassiani, 

Caliri & Pelá, 1996). O interacionismo simbólico tem em uma das suas 
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influências o pensamento de Max Weber, centralizado nas observações 

dos sentidos que os indivíduos atribuem aos seus pensamentos e ações (SCOTT, 

2010). Nessa perspectiva, as relações sociais seriam o resultado de 

compartilhamento de ideias, com os indivíduos orientando suas ações a partir das 

expectativas do seu grupo social, usando variados tipos de estratégias (idem).  

 Contudo, mesmo que a TFD seja influenciada pela abordagem do 

interacionismo simbólico e pelas teorias weberianas, ela não está fundamentada 

em teorias, mas nos dados de pesquisa. E isso permite agregar e se relacionar com 

outros corpos teóricos.    

A teoria está assentada ou fundamentada nos dados, não num corpo existente de 

teoria, embora possa englobar diversas outras teorias não se pretendendo rechaçar 

ou provar, mas sim acrescentar novas perspectivas ao entendimento do fenômeno. 

Tem ainda, características indutivas, é gradualmente construída ou emerge após a 

coleta dos dados ter iniciado (Cassiani, Caliri & Pelá, 1996, p.79). 

A TFD, por investigar, sobretudo as abstrações sociais, com a produção de 

sentidos e percepções sobre a realidade e como os indivíduos agem em relação a 

esses sentidos criados (Cassiani, Caliri & Pelá, 1996), foi escolhido como 

referencial metodológico dessa pesquisa que aborda a cibercultura e educação 

numa perspectiva Histórico Cultural. 

As entrevistas foram construídas no grupo de pesquisa FORTEC por meio 

de nove perguntas que enfatizavam aspectos diferentes a serem estudados pelos 

pesquisadores do grupo, como podemos observar no modelo da entrevista do 

FORTEC abaixo. 

Entrevista para os professores6 

 

 
1) Qual é a relação entre mídia e escola? 

Guia para o entrevistador: É responsabilidade da escola mediar a relação do 

aluno com as mídias? Como acontece esta mediação? Tecnologia como 

suporte a pratica ou como cultura. 

 

2) Como você usa a mídia em sua prática? Há regras de uso de mídias 

em sala de aula? 

 

3) Qual é a relação entre mídias e letramento?  
 

                                                 
6 Nas entrevistas em cada escola foram selecionados pelo menos um Professor de Sala de leitura 
e um Professor de Português preferencialmente do nono ano. 
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4) Como essas ideias (resposta anterior) se refletem na sua prática? 

 

5) Quais são os elementos facilitadores no uso de mídias e quais as 

dificuldades? 

 

6) O que a direção e a coordenação acham do uso da mídia em sala de 

aula? 

 

7) O que você acha da relação professor e aluno online? 

Se não for explicitado pelo entrevistado, perguntar: Você tem algum 

tipo de contato online com seus alunos? (exemplo: e-mail, grupo 

online, whatsapp, facebook, outras redes). 

Se não for explicitado pelo entrevistado, perguntar:  Explique porque, 

que uso faz, frequência. 

Se não for explicitado pelo entrevistado, perguntar: Aproxima o 

professor do aluno? 

 

8) A Internet traz um discurso de construção de conhecimento 

colaborativo. A relação entre professor e aluno online modifica as 

práticas colaborativas em sala de aula? (Como?) 

Se não for explicitado pelo entrevistado, perguntar: O que é 

colaboração para você? 

 

9) Qual é sua formação? Você fez algum tipo de curso especifico 

envolvendo mídias para a educação? Se não for explicitado pelo 

entrevistado, perguntar: Teria vontade/disponibilidade para participar 

de (mais) formação continuada sobre o assunto?) 

Quadro 2 – Modelo de entrevista usado na pesquisa do FORTEC.  

No caso desta pesquisa, as perguntas número sete e oito enfocavam os 

dados que se pretendia coletar. No entanto, a temática poderia aparecer nas outras 

perguntas e, portanto, também foram levadas em conta na análise à medida que 

aparecessem respostas referentes ao relacionamento online e as Redes Sociais 

digitais, bem como sua mediação pedagógica. 

Cabe destacar que a pergunta número oito foi descartada ao longo da 

pesquisa por se mostrar ineficaz durante sua aplicação, gerando poucos dados para 

análise, indicando, talvez, uma vulgarização do termo colaboração, pois era 

seguidamente reproduzido senso comum de maneira curta e superficial ou não era 

respondida. Seguem alguns exemplos: 

Tudo que facilite o aluno a aprender. Toda ferramenta que ele tiver para dar esse 

suporte para ele (Escola 01, Professor 06). 
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Colaboração é o trabalho mútuo, estar todo mundo em prol de um objetivo. Então 

eu estou aqui para trazer coisas novas para eles e eles também para trazer coisas 

novas para mim e com isso a gente vai trocando (Escola 05, Professor 02). 

Todos em prol da mesma coisa, de um ponto em comum (Escola 05, Professor 

06). 

Com a pergunta sete, “O que você acha da relação professor e aluno 

online?”, pretendíamos identificar qual a percepção ou qual sentido que os 

professores davam para as relações online entre professores e alunos. A pergunta 

era ampliada com questionamentos sobre os usos ou não usos que faziam das 

ferramentas Redes Sociais e quais explicações davam, procurando encontrar os 

sentidos que davam para suas ações sociais com as Redes Sociais, se os 

professores atualizavam a mediação pedagógica baseada na lógica tradicional de 

ensino ou se reconfiguravam suas práticas com uma nova maneira de lidar com o 

conhecimento e aprendizagem, focalizando a participação e relação social com o 

aluno. Esses dados permitiriam avaliar qual tipo de adaptação cultural da 

mediação pedagógica com o processo de virtualização das relações online entre 

professores e alunos estariam acontecendo. 

Sendo assim, em duas escolas foram coletados diretamente as entrevistas 

com os dezesseis professores e realizado observação de campo, enquanto nas 

outras seis escolas as entrevistas foram realizadas por outros pesquisadores do 

FORTEC. Dessa forma, essa pesquisa usou as 64 entrevistas aplicadas pelo 

FORTEC nas oito escolas e as observações das duas escolas (Escolas 03 e 04. Ver 

figura 2). 

O uso do relatório de observação da gestão surgiu após a análise dos dados 

das entrevistas, quando houve nos resultados forte incidência do contexto social 

nas falas dos professores, principalmente acerca da liderança da gestão. Com isso 

foi necessário verificar a relação entre o papel da gestão (e a liderança dos 

gestores) e os sentidos dados pelos professores sobre as tecnologias no processo 

de adaptação cultural nos resultados desta pesquisa. 

Soares (2004) relata que o principal processo de uma escola é o ensino. 

Segundo o autor, averiguamos a qualidade do ensino através dos resultados 

obtidos na aprendizagem dos alunos, uma vez que os resultados não dependem só 

da organização escolar, mas da aprendizagem do alunado. Entretanto, a 

aprendizagem do corpo discente depende da interação entre aluno e professor. 
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Além do mais, os seus resultados não produzem apenas instrução, mas um preparo 

para a complexidade da vida social dos alunos. Assim, essa relação entre 

professor e aluno não é padronizável, então, a escola, enquanto organização, não 

tem como ser administrada como uma empresa. Deste modo, apenas 

reconhecendo a importância do professor, a escola ganha alguma chance de 

sucesso na sua prática. Assim, o principal característica da organização escolar é o 

apoio que se dá aos professores.  

Ainda segundo Soares (2004), a qualidade de ensino se concretiza através 

da liderança da gestão. Se a organização escolar possui um diretor que acompanha 

o cotidiano da escola e da sala de aula, envolve os professores nas decisões 

tomadas, nas estratégias e opções pedagógicas tomadas, terá mais chances de ter 

um bom desempenho. Em geral, o bom desempenho está associado a uma 

liderança que consegue ser forte e ao mesmo tempo garantir a autonomia dos 

professores. Para isso, é preciso que na escola se tenham objetivos claros e 

partilhado por todos.  

Obter essa unidade de propósito na escola em torno de objetivos que reconheçam 

centralidade do processo de ensino/aprendizagem é determinante para a sua 

efetividade e talvez constitua a maior tarefa da liderança. A unidade de propósito 

somente pode ser conseguida através da participação de todos através de 

atividades que garantam que as opiniões de todos e cada um foram consideradas 

(SOARES, 2004, p.89). 

Oliveira e Paes de Carvalho (2015) corroboram a importância da liderança 

da gestão e o acompanhamento da vida escolar e os processos de 

ensino/aprendizagem nos resultados de desempenho dos alunos.  

Utilizando-se dos dados das edições de 2007, 2009 e 2011 da Prova Brasil, o 

estudo, de natureza quantitativa, inicialmente descreve o perfil dos diretores de 

todas as escolas municipais e estaduais que foram avaliadas no 5º ano do ensino 

fundamental (...). Foi possível verificar que, quando controlado o nível 

socioeconômico dos alunos, o fator intraescolar (liderança do diretor) e o fator 

extraescolar (a política de provimento de cargo do diretor) analisados no estudo 

possuem uma relação estatisticamente significativa com os resultados dos alunos 

do 5º ano. (OLIVEIRA, PAES DE CARVALHO, 2015, p. 1). 

Dessa forma, foi necessário ampliar o foco no contexto social, através da 

gestão para melhor entender o fenômeno estudado. A observação de campo 

ocorreu através de visitas irregulares nos meses de novembro/2014, fevereiro, 

março, abril, agosto, setembro e outubro de 2015, com no mínimo quatro visitas 

no mês em cada escola, nos locais que o pesquisador pode acessar das unidades 

escolares estudadas, como corredores, sala dos professores, sala da gestão, sala de 
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leitura, laboratórios de informática e algumas salas de aula, com o objetivo de 

entender como eram ensejadas as relações sociais com as Redes Sociais digitais 

no cotidiano.  

Para as atividades de observação foram utilizados diários de campo que 

seguiam um roteiro de observação construído pelo grupo de pesquisadores do 

FORTEC, a fim de atender os objetivos de pesquisa propostos (ver figura 4). 

Quadro 3 – Quadro do Roteiro para a feitura do Relatório de Observação. 

 

3.2 
Análise de dados 

 

Depois da transcrição das entrevistas realizadas pelos pesquisadores 

membros do FORTEC, os dados foram inseridos e separados por entrevistas e 

agrupados por escolas no software Atlas TI, versão 6.2, para realizar o processo de 

codificação. Cada entrevista foi separada em um documento agrupada por sua 

escola.  

Em seguida, as entrevistas foram divididas em segmentos, em geral 

parágrafos ou trechos de um parágrafo que continham uma ideia central, e 

DECLA

RADO

VELA

DO

2) Qual a reação da direção a uma proposta/interesse do professor para 

uso de mídias?

3) A gestão está atenta aos interesses/necessidades dos professores 

para o uso de mídias?

4) Quais as preocupações da gestão em relação ao uso de mídias pelos 

alunos? Há mediação?

6) Como acontecem as reuniões de planejamento? (são 

presenciais/virtuais, a gestão está presente? o objetivo é cumprido?)

7)  A gestão acompanha a implementação do planejamento? Como?

8)  A gestão está atenta às relações colaborativas entre professores?

9)  Os professores são convidados/obrigados a participar do uso de 

mídias na escola?

10) Os alunos são convidados/obrigados a participar do uso de mídias 

na escola?
A4. Infraestrutura / Suporte

técnico

11) Com que frequência e de que forma o TI atua para o uso de mídias 

na escola?

12) Os pais são convidados a participar do uso de mídias na escola?

13) Quais instituições ou outros atores participam do uso de mídias na 

escola? Com que frequência? De que forma?

ROTEIRO DE OBSERVACÃO GESTAO – FORTEC

A2. Planejamento dos gestores

da escola

A3. Participação/colaboração

dos gestores

 A5. Suporte externo

1) Quais as preocupações da gestão? Com as práticas dos professores 

e/ou com os equipamentos?
A1. Visão dos gestores: de que

forma a gestão apóia o

desenvolvimento do uso de

mídias na escola? 

5) Como a gestão se posiciona com a nossa presença na escola e em 

relação às propostas de formação?

A1. De que forma a gestão

apóia o desenvolvimento do uso

de mídias na escola?      
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analisada linha por linha, seguindo o processo de codificação da TFD. Cada 

segmento foi nomeado com uma palavra ou ideia que exprimisse um significado 

para o pesquisador.  

Com a ajuda da função Networks do software usado, foi possível comparar 

os dados e estabelecer relações entre os segmentos, tais quais de sustentação, 

ilustração, justificação, explicação, reforço ou contradição7 (ver figura 3). 

 
                  Figura 3 – Ilustração de análise de texto no        

Sotfware Atlas ti.8 

Por conseguinte, a partir das estratégias da pesquisa do FORTEC e dos 

conceitos de adaptação cultural da cibercultura e mediação pedagógica da 

pedagogia Histórico Cultural, foram analisados as percepções e os significados 

que emergiram das linguagens dos sujeitos investigados nas pesquisas e foram 

geradas as categorias integradas para a análise de dados das entrevistas e da 

observação. 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Relações entre segmentos sugeridas pelo programa Atlas TI. 
8 Figura retirada do manual do usuário do Atlas TI. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1411875/CA



71 
 

 

 

3.3 
Resultados de pesquisa 

 

3.3.1 
Entrevistas 

Primeiramente encontramos um resultado geral que confirma a noção da 

abordagem da cibercultura sobre a ubiquidade da Internet e das Redes Sociais e 

sua adaptação cultural, atualizando ou reconfigurando práticas sociais: todos os 

professores entrevistados apresentaram um discurso de inevitabilidade da Internet, 

dos dispositivos móveis e as Redes Sociais e a necessidade de alguma forma de 

adaptar. Seguem alguns exemplos. 

É uma relação, atualmente, necessária, não é nem uma coisa eletiva, que a gente 

pode escolher, porque ela invade de certa forma o cotidiano da gente (Escola 01, 

Professor 02). 

Eu acho que a mídia está na vida deles, então eles estão em contato constante 

com a mídia...eu estou tentando me referir ao celular. Eles estão lá o tempo 

inteiro, eles fotografam, eles mandam mensagem...é uma sociedade tecnológica. 

Então, vamos dizer que seja inevitável o uso da mídia no cotidiano e eu tenho 

certeza que vai ser cada vez mais usual isso, que nós não temos como fugir 

(Escola 02, Professor 08). 

Eu acredito que a mídia precisa estar inserida no ambiente escolar, porque numa 

sociedade como a de hoje a gente não tem como eliminar a mídia da rotina do 

aluno, então não tem como ele viver 24 horas com a mídia fora da escola e dentro 

da escola a gente querer excluir isso dele, acho meio inviável (Escola 03, 

Professor 01). 

Tem uns que aceitam, tem uns que tem um pouco mais de resistência, mas no 

final das contas todo mundo vai ter que entrar nessa, não há como fugir 

(Escola03, Professor 08). 

Eu acho que a escola assim como a mídia, ela é produtora de cultura, então as 

crianças estão inseridas na cultura aqui da escola, a mídia traz muita coisa para 

elas muita coisa para elas e não tem como a escola fugir do que a mídia traz, a 

gente quer entrar em uma cultura escolar em que as crianças ajam daquela forma 

como a gente acha que tem que ser, mas a gente não pode fugir daquilo que faz 

parte do dia a dia delas e a mídia hoje está muito presente (Escola 05, Professor 

06). 

Em algum momento vou fazer o Facebook porque é uma pressão absurda (Escola 

01, Professor 07). 

Não dá para ignorar, só não dá para fazer uma aula 100% virtual, mas em  algum 

momento você pode trazer esse virtual a seu favor, até porque daqui para frente 
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eu acredito que ... e o professor não será excluído, eu tenho colegas que dizem 

assim: ah, nós seremos substituídos, nós não seremos substituídos, porque mesmo 

com a Internet é necessário que haja um mediador, porque a criança é 

bombardeada, e ela deixa passar coisas desapercebidas como também nós 

deixamos, é porque é muito rápido, e essa rapidez, alguma coisa a gente pode 

pegar (Escola 04, Professor 07). 

É um... hoje uma ferramenta que a gente não pode ignorar, entendeu? (Escola 04, 

professor 08). 

Os outros resultados foram divididos em duas dimensões (1) sobre a 

virtualização das relações sociais entre professor e aluno e (2) sobre os usos das 

Redes Sociais (ver quadro 4).  

 
Quadro 4 – Quadro das categorias e indicadores das entrevistas. 

Na dimensão (1) os resultados foram separados em duas categorias de 

acordo com o sentido que davam para essas relações sociais online entre professor 

e aluno, entendido aqui na percepção do professor como (1.1) Positivo, quando 

demonstravam potencialidades na expectativa dessas relações sociais online, ou 

(1.2) Negativo, quando demonstravam uma expectativa de riscos acentuados dessa 

relação online.  

Nos resultados gerais apresentados, a maioria dos professores deu um 

sentido mais positivo do que negativo, mais validando do que condenando essas 

relações online, com uma expectativa voltada mais para as potencialidades dessas 

relações online do que seus riscos (ver gráfico 1). 
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Gráfico 1 – Relação online entre alunos e professores. 

No entanto, apenas nas escolas 03, 04 e 06 vimos realmente uma 

preponderância do sentido positivo (1.1) dessas relações online (ver tabela 1). Na 

escola 03, apenas um professor deu um sentido negativo (1.2), enquanto na escola 

04 e 06 todos deram um sentido positivo (1.1). Já nas escolas 01, 02, 05, 07 e 08, 

a relação entre sentido positivo e negativo foi mais dividido. Segundo Demo 

(2011), existe ambiguidades entre a preocupação e as potencialidades do uso de 

Redes Sociais e por isso “as expectativas sobre rede social para aprendizagem 

ainda são vistas com olhares divididos entre educadores” (DEMO, 2011, p.2). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x

x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x

x x x

x x x x x x

E07 E08E01 E02 E03 E04 E05 E06

 
Tabela 1 –Quadro geral dos dados de pesquisa com marcação de curva nas respostas. 

Veja abaixo alguns exemplos de sentido positivo (1.1) dados quando 

perguntado sobre o que eles achavam sobre relações entre professor e aluno 

online. 

Legal, o professor está junto com a gente, ele não é alienado, porque o aluno diz 

assim: nossa (risos), às vezes eles vêem uma foto nossa, o professor na praia, 

nossa o professor vai a praia, (risos) como se fosse um objeto, ele não pode ir a 
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praia, ele não pode jantar, e isso é bom porque cria uma intimidade. Não vejo 

problema em criar intimidade, eu vejo problema no desrespeito, intimidade não 

significa desrespeito, eu posso ser seu amigo íntimo e por ser íntimo respeitar, 

não desrespeitar (Escola 04, Professor 07). 

Com certeza, eu acho que sim, e acho que só tem a contribuir, por causa dessa 

aproximação, porque a criança quando ela está aprendendo, quanto mais próxima 

a relação dela com o professor, mais aberta aos olhos do conhecimento ela vai 

estar, e mais, ela vai te permitir ensinar (Escola 05, Professor 03). 

Ainda não, mas eu acho muito legal, bacana, a gente usa mais esse contato online, 

na educação superior, na pós, assim, essa fonte de diálogo, mas acho muito legal, 

acho interessante fazer esse experimento em nível médio, fundamental, aqui na 

escola nós não temos, nunca tive essa experiência online, mas deve ser muito 

legal, o aluno pode tirar uma dúvida (Escola 03, Professor 04). 

E agora, observem-se abaixo alguns exemplos de sentido negativo (1.2) 

sobre relações online entre professores e alunos. 

Eu não sou muito favorável a esse tipo de relação, não. Acho que se perde muito, 

quando você fica longe do aluno. Eu dou exemplo dos grupos que a gente faz 

parte das Redes Sociais, muitas vezes uma coisa que você escreve não é bem 

compreendida, não é bem aquilo que você quis dizer. Então, eu acho que essa 

distância gera isso. Gera essas falhas de comunicação. Acho que o professor 

presente e o aluno presente dão muito mais certo do que online (Escola 01, 

Professor 05). 

Não, eu não mantenho. Eu não gosto. Tem professores que eu sei que têm 

contato, dizem, mantém e tentam se aproximar do aluno, mas eu não gosto de me 

aproximar com esse nível não. Isso é particular (Escola 07, Professor 07). 

Tenho. Não, meu ex-alunos estão no meu Facebook, mas pra uma relação social 

de amizade e tal, não pro trabalho. Embora eu já tenha usado. Eu não tenho meus 

alunos atuais por outras questões, como eu falei tem um lado positivo e um lado 

negativo, eu não tenho por causa do lado negativo, já vi muito problema também 

de professor, de funcionário ter na sua rede social um aluno, ali atual, já vi alguns 

problemas. Então por conta desse lado negativo, eu optei por não ter. Mas, já fiz 

trabalhos com alunos aonde eles me mandaram coisas que eu havia pedido, eu 

mandei coisas pra eles também via e-mail ou via Internet até. Esse trabalho 

mesmo, que eu acabei de fazer, sobre o Shakespeare, numa determinada cena que 

nós filmamos de acordo com o texto que eles produziram, eles entravam numa 

rede social, no Facebook, e eles criaram uma página fake - fingindo que era o 

Romeu, da história, e que ele se comunicava com a Julieta através do Facebook, 

então a gente acabou usando a rede social (Escola 01, Professor 04). 

Já na dimensão (2) sobre os usos das Redes Sociais (ver quadro 4), 

ampliamos o escopo da pergunta inicial, questionando se os professores possuíam 

relações online com os alunos e quais os usos que faziam das Redes Sociais, 

dividindo os resultados em três categorias (2.1) professores que não usam Redes 
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Sociais e (2.2) professores que usam Redes Sociais sem mediação pedagógica e 

(2.3) professores que usam Redes Sociais com mediação pedagógica. 

Lembrando que estamos nos referindo a mediação pedagógica nos termos 

da crítica da pedagogia Histórico Cultural (ver capítulo 2). Nessa crítica toda 

atividade do professor é uma mediação pedagógica e na escola tradicional essa 

mediação não é realizada completamente, ao centralizarem apenas a transmissão 

do conhecimento, de maneira linear e individualizada, com foco no conhecimento 

do professor e na memorização e reprodução do conhecimento pelo aluno, quando 

a atividade docente deveriam visar as relações sociais e a participação do aluno, 

com foco no aprender e na construção individual e coletiva do conhecimento. 

Portanto, entendemos tanto (2.1) professores que não usam Redes Sociais, 

quanto (2.2) professores que usam Redes Sociais sem mediação pedagógica, como 

aqueles professores que em sua atividade docente reproduzem a lógica tradicional 

de ensino criticado pela Pedagogia Histórico Cultural, uma vez que não dão 

sentido de mediação pedagógica com o aluno e seus saberes em sua prática 

docente. 

A maioria dos professores não possui relação online em Redes Sociais ou 

possuem e não dão o sentido de mediação pedagógica para seus usos na escola 

onde foi realizada a pesquisa (ver gráfico 2). Apenas 9 professores, do universo de 

64 entrevistados, dão um sentido de mediação pedagógica para o seu uso com as 

Redes Sociais dentro da crítica da pedagogia Histórico Cultural. 

 
Gráfico 2 – O uso de Redes Sociais pelos professores. 
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 Dentre os professores que não usam as Redes Sociais online (2.1), 

aparecem na maior parte das frequências das respostas a condenação do uso de 

Redes Sociais e a opinião de que os professores não deveriam usar essas Redes 

Sociais (ver gráfico 3). 

Os resultados apontam para uma relação entre dar sentido negativo para a 

relação online; não ter relações online e dar um sentido de condenação para esse 

uso, indicando que professor não deveria ter relações online com os alunos (ver 

tabela 1). Mas ainda assim os professores reconhecem que as mídias são 

“inevitáveis” e que não têm outra escolha a não ser adaptar-se à mudança. Cabe 

salientar que os professores usavam mídia e redes sociais como sinônimos em 

suas respostas. 

 
Gráfico 3 – Professores que não usam Redes Sociais. 

Em nosso entendimento, essa contradição se explica no sentido que os 

entrevistados dão para mídias como ferramenta e não como uma matriz cultural. 

Com isso, queremos dizer que as mídias são percebidas pela maioria dos 

professores entrevistados nesse caso, como mero instrumento adicional para a 

prática pedagógica, e não como elemento que reformula ou reconfigura, em seus 

fundamentos, as ações de ensino-aprendizagem. 

Dessa forma, é evidente que os entrevistados entendem que deveriam 

incluir as mídias em suas práticas, mas ainda na perspectiva de adaptar as 

ferramentas para sua aula, na lógica de transmissão do ensino tradicional criticado 

pela pedagogia Histórico Cultural, onde a participação e a relação social com o 

aluno na construção do conhecimento é desconsiderada. Assim, para esses 
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professores é preciso adaptar as ferramentas como projetor, softwares de 

apresentação, entre outros, que através das mídias produz sua melhor exibição e 

transmissão, dando maior importância para transmissão do conteúdo. 

Veja alguns exemplos a seguir. 

Não, eu não tenho contato com eles. Eu não misturo. Tem professor que não se 

importa, já sei, mas tem informação que também eu não quero compartilhar com 

eles. E eles falam coisas com a mesma linguagem que usam entre eles.  P: Você 

acha que o uso da Internet poderia servir para suas aulas? Muito, muito! Eu acho 

que tudo o que for substituir o quadro negro e fazer eles gostarem mais da escola 

é valido. O fato de eles verem seus trabalhos ali expostos...eles vão ter mais 

respeito da escola. Isso eu acho ótimo. E a questão dos vídeos, também. Porque 

não é a mesma coisa mostrar para eles um livro e ver algo em tempo real. Na 

Internet você busca imagens e você já tem toda uma informação ali disponível, é 

diferente (Escola 08, Professor 06). 

Não, eu não mantenho. Eu não gosto. Tem professores que eu sei que têm 

contato, dizem, mantém e tentam se aproximar do aluno, mas eu não gosto de me 

aproximar com esse nível não. Isso é particular (Escola 07, Professor 07). 

Eu não costumo adicionar. Não tenho esse hábito de adicionar aluno. Eu não tive 

essa experiência. Eu acho que eu não costumo... sempre costumo separar um 

pouco a minha atividade profissional do meu pessoal (Escola 05, Professor 06). 

P: (ao fazer pergunta sobre relação professor e aluno online fez expressão facial 

de desagrado)  Uhm ... Eu tenho, mas não tenho aluno no meu Facebook, não 

tenho. Não tenho alunos no meu Facebook, não tenho telefone de alunos para 

entrar em contato com eles pelo meu Whatsapp, não tenho. É ... porque eu tenho 

uma preocupação que já deve ter ficado muito claro para você de utilizar as 

mídias, os recursos tecnológicos, de uma forma pedagógica, essa é minha 

preocupação. Então, eu não vejo um uso pedagógico em ter alunos, por exemplo, 

no meu Facebook. Até porque eu tenho uma visão de Facebook, o que é o 

Facebook para mim? Ele é um recurso que eu tenho para interagir com pessoas 

próximas, é assim que eu vejo o Facebook, por isso eu não tenho milhares de 

pessoas no Facebook e não quero ter, eu quero ter os meus amigos próximos 

(Escola 03, Professor 03). 

Nos chama atenção a escola 03, pois todos os professores deram um 

sentido positivo (1.1) para essa relação online, mas apenas um professor utiliza as 

Redes Sociais e os outros não utilizam as Redes Sociais.  

nos resultados da análise das entrevistas, as frequências de respostas dos 

professores que usam, mas não realizam mediação pedagógica (2.2) se 

concentram na escola 06 (ver tabela 1 e gráfico 4). Nessa escola, todos os 

professores dão um sentido positivo (1.1) para as relações online entre professor e 

alunos, mas continuam priorizando a transmissão de conhecimento, ainda que 

apareçam elementos de interação do aluno, não se trata de participação na 
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construção individual e coletiva do conhecimento, nos termos de uma mediação 

pedagógica dentro da perspectiva da pedagogia Histórico Cultural.  

Os professores indicam uso das Redes Sociais, mas de forma esporádica, 

não intencional ou usam para passar o conteúdo e informações. Em 38% aparece a 

aproximação que apontam facilitar o trabalho do professor, mas não muda a 

prática pedagógica tradicional, envolvendo o aluno de maneira intencional para a 

aprendizagem e desenvolvimento desses alunos. 

 
Gráfico 4 – Professores que usam Redes Sociais, mas não realizam mediação pedagógica. 

 Boa parte das respostas dos professores da escola 06 foi marcada pela 

questão da exposição pública que a Internet traz, mais do que seu uso pedagógico. 

Segue alguns exemplos de respostas da escola 06. 

Eu tenho um Facebook que eu abro para os alunos e a gente troca muita ideia. 

Aluno quando falta... No Facebook mesmo. Então, eu não tenho nenhum trabalho 

online com eles. Não é pesquisa, é uma aproximação, por exemplo, o aluno falta 

e pergunta por lá qual foi a matéria, perguntas sobre estudos e provas, coisinhas 

simples, mas que eles fazem uso da Internet e eu acho legal eles se interessarem, 

ter esse acesso. (...) Me sinto, e sinto que eles se interessam também. Aquele que 

não têm ainda, um ou outro vai para a Lan house  e pergunta. De outubro em 

diante é uma coisa. Todo mundo quer acessar tudo, todo mundo quer saber, por 

que está chegando o final do ano.  Aí eles acessam para perguntar o que vai cair 

na prova. Então é um pouquinho de aproximação, eles não se desligam 

totalmente, é uma maneira de não desligar totalmente. Para nós adultos que 

podemos fazer cursos a distância então, facilita bastante isso (Escola 06, 

Professor 02). 
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Eu tenho tantas horas de planejamento aqui, né? O meu eu uso mais no caso para 

expor mais os trabalhos deles mesmo. Como se fosse um painel de exposição 

(virtual) (Escola 06, Professor 05). 

Posto. Aqui a gente... Nossa escola é muito visada. Então o tempo todo a gente 

está tirando foto. Tudo que a gente faz a gente está tirando foto. A gente vai para 

uma aula de campo a gente está tirando foto. A gente produz um material. A 

gente tira foto. Mesmo uma aula no Datashow a gente tira foto. E tudo eu vou 

postando nesse Facebook. Eu posto muitas fotos de nós, dos alunos, dos 

professores, do ambiente escolar (Escola 06, Professor 07). 

Portanto, dar o sentido positivo para as relações online entre professor e 

aluno não parece estar associado ao fato de os professores terem relações online 

com os alunos com mediação pedagógica na perspectiva Histórico Cultural 

quando fazem uso das Redes Sociais.  

Aliás, a pesquisa permitiu observar que mesmo os que possuem relações 

online com os alunos e dão um sentido de mediação pedagógica dentro da 

perspectiva da pedagogia histórico cultural com as Redes Sociais, apresentam em 

sua maioria resistências em seus usos (ver gráfico 5).  

 
  Gráfico 5 – Professores que usam Redes Sociais e realizam mediação pedagógica. 

Essas resistências se apresentam destacando as condições intervenientes 

que dificultam/bloqueiam os usos da tecnologia, como os perigos da Internet e as 

impossibilidades estruturais, socioeconômicas e de maturidade intelectual e/ou 

sócio afetiva dos alunos. 
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As condições intervenientes para TFD seriam “aquelas condições 

estruturais que se apoiam nas estratégias de ação/interação e que pertencem ao 

fenômeno. Elas facilitam ou bloqueiam as estratégias tomadas dentro de um 

contexto específico” (Cassiani, Caliri, Pelá, 1996, p.82). São condições mais 

amplas do que o contexto dentro das quais ocorrem as estratégias de ação, podem 

ser forças econômicas, sociais, políticas, entre outras, que influenciam as ações 

dos indivíduos em relação ao fenômeno que está ocorrendo (Strauss e Corbin, 

1990), no caso desse estudo o fenômeno tratado é a virtualização das relações 

sociais. Seguem alguns exemplos. 

Mas hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com tanta coisa... então é melhor 

a gente ficar mais na parte pedagógica, entendeu? É claro que a gente tem alunos 

que já saíram daqui há muito tempo, já estão na faculdade, entendeu? Então as 

vezes eles até aparecem por aqui pra abraçar, aí você já sabe que é uma outra 

relação. Quando você tá tratando com adolescentes de 12, 13 anos, eles não tem a 

noção (Escola 04, Professor 02). 

Da rede social participo. Vou dar o exemplo do facebook, que é a rede social 

mais usada: eu tenho dois, o meu, e o meu de professora, que eu coloco só os 

alunos e professores...Porque eu acho complicado o aluno ta no meu face, 

primeiro, começa a confundir as coisas, tem  alguns professores que tem alunos 

no seu face, eu não acho interessante, então eu tenho um face separado, só pra 

tratar com aluno (Escola 04, Professor 04). 

Requer um grau, acho que fora de escala, de cuidado. Nos vivemos hoje em um 

mundo em que a Internet é usada pra coisas magníficas e pra coisas nefastas, 

pedofilia, abuso, isso tudo existe. Não vamos ignorar isso. Professor, assim como 

padre, pastor, pessoas religiosas e outras pessoas, profissões que se aproximam 

muito de crianças as chances de que isso descambe pra algum desvio é 

considerável, então tem que haver um cuidado muito grande. (...)A gente, pela 

observação que a gente faz dos alunos, tem alunos que tem uma mentalidade boa 

pra você ter uma conversa normal e tem alunos que você sabe que podem desviar 

(Escola 04, Professor 05). 

Não é muito legal isso. Porque aluno às vezes mistura as estações. Tenho amigos 

alunos, mas já descobri umas coisas que não são legais.... que não combinam 

(Escola 04, Professor 07). 

Eu, particularmente, tenho uma relação boa com alguns colegas. Eu, 

particularmente, não tenho assim, não é generalizado, não. Porque fica um pouco 

complicado por falta da maturidade dos alunos, confundir as questões pessoais. 

Alguns professores adotam a prática de ter um e-mail só, ou um face só para os 

alunos (Escola 04, Professor 08). 

Contudo, essas condições intervenientes destacadas também aparecem nas 

entrevistas dos professores que não realizam a mediação pedagógica ou não usam 

Redes Sociais. 
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Há uma troca. Aqui na rede municipal, eu to sendo bem sincera, já tentei. Talvez 

eu não tenha sabido, eles não tiveram essa maturidade:  “ah! Email do 

professor...”.  Não deram muito valor, mais um email... então assim, não 

aconteceu. Pode ser que mais tarde eu até venha a fortalecer isso (Escola 01, 

Professor 01). 

Acho até interessante, mas é uma coisa complicada. Tem que ter muito cuidado, 

porque é uma coisa aberta (Escola 01, Professor 02). 

Não.Também não faço. Na época do antigo Orkut eu fazia, mas eu acho que eles 

não sabem estabelecer o limite tênue da nossa relação. E aí acabou. Mas uma vez 

era a questão política. Eles não se dão conta da questão alienante. Você vê o 

whatsapp, a pessoa tira foto da comida. Isso é um instrumento alienante. É 

engendrado. (Escola 01, Professor 06). 

O fato de eu usar o facebook com o aluno faz com que o meu tempo vago não 

seja mais meu. Quando eu não estou dando aula, não estou preparando aula, é 

meu tempo livre. Eu faço dele qualquer coisa, não tenho que ficar mais um tempo 

mandando... (Escola 01, Professor 07). 

Não. Porque assim, eu tenho medo, é um contato muito próximo. Aí manda uma 

coisa, depois a mãe vê. Ainda sou velha em relação a isso. Tudo o que é muito 

próximo, assim [...] ai vai correr o meu telefone (Escola 02, Professor 03) 

Se a gente tivesse na escola particular, seria mais justo com todos, mas como 

estamos falando de escola pública, se eu quisesse isso, uns ficariam fora e outros 

não, porque alguns não teriam acesso à mídia. Eu acho injusto, tem que estar todo 

mundo no mesmo nível. Se fosse escola particular, de repente eu faria (Escola 02, 

Professor 06). 

Não eu acho assim, desde que haja um contato antes, eu acho que a coisa fluir. 

Então assim, é como eu te coloquei, é difícil lidar com uma criança que eu nunca  

vi. É complicado, mas a partir do momento que a gente tem aquela relação 

anterior e consegue ter certeza que o relacionamento é legal. Só que hoje em dia 

gente é muito cerceado por muitas coisas que as vezes a gente fica com medo de 

ter essa relação com a criança (Escola 05, Professor 01). 

Não tenho esse hábito de adicionar aluno. Eu não tive essa experiência. Eu acho 

que eu não costumo... sempre costumo separar um pouco a minha atividade 

profissional do meu pessoal (Escola 05, Professor 06). 

Agora, em termos de ensino e aprendizagem, passar alguma coisa pra eles, eu 

fico um pouco receosa porque os alunos que souberem podem achar que eu estou 

falando alguma coisa da aula, que eu estou dando uma dica, e o outro que não 

tem pode se sentir de fora (Escola 07, Professor 03). 

Por conta de vários tipos de embates. Acho que pode ser uma questão de falta de 

interesse, falta de fé...e falta de tempo. A gente trabalha, em geral, muito 

amarrado, tem que sair daqui, almoçar e ir logo para dar aula em outra escola. 

Minha carga de trabalho é pesada, 55 tempos de aula por semana. Todas as 

noites: são 20 tempos. Manhã e tarde, três vezes por semana. Eu me sacrifiquei à 

noite, para poder fazer coisas que você pode fazer só durante o dia. Não tive 

ajuda com filhos pequenos (Escola 08, Professor 09). 
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Porém, no caso dos professores que realizam a mediação pedagógica (2.3) 

e apresentam resistência, concentrados na escola 04, essas condições 

intervenientes parecem não bloquear os usos de Redes Sociais como acontece com 

os professores das outras escolas. Enquanto que professores que não realizam 

mediação pedagógica, as condições intervenientes, que dificultam ou bloqueiam o 

uso de Redes Sociais, acabam se tornando as justificativas para a sua não 

utilização, reforçadas pelo seu contexto social em suas respostas. 

Nessa pesquisa categorizamos em dois tipos de condições intervenientes, 

aqueles ligados a resistência, que dificultam ou bloqueiam os usos de Redes 

Sociais, e aqueles ligados ao entusiasmo, que facilita ou promove os usos das 

Redes Sociais. Eles se relacionam com dois tipos de contexto social escolar, do 

tipo aberto que bloqueia as resistências e o do tipo fechado que reforça essas 

resistências. 

Dentre os professores que não usam as Redes Sociais (2.1), aparece uma 

frequência de respostas que indicam que usam em outra escola, fala de outro 

professor que usa ou acha que deveria usar, destacando sempre o contexto social 

escolar, apresentando um conjunto de circunstâncias dados pelas relações sociais 

ensejadas nas suas escolas que reforçaria as condições intervenientes que 

dificultariam ou bloqueariam suas ações com o uso das Redes Sociais. Veja 

alguns exemplos abaixo. 

Eu acho que é interessante, interessante, é mais um caminho entre professor e 

aluno. Eu vejo isso na outra escola, funciona. Engraçado (Escola 01, Professor 

01) 

Conheço escolas em que os professores trabalham com wikipedia,(...) Vou te dar 

um exemplo (de outra escola em que trabalha) do que aconteceu com a minha 

turma, com esse grupo que eles fizeram de conversa. Alguns problemas 

começaram a surgir, como por exemplo, um ou outro manda um negócio e o 

outro fica chateado e acha que é implicância e tudo mais. No começo isso 

acontece mesmo. E aí volta ao começo, tudo depende da mediação. Então, se o 

cara não tiver, então, vamos acabar logo com esse grupo, vamos excluir, acabou. 

Volta para a sala de aula, tudo a mesma coisa, quer fazer, vai um na casa do 

amigo e resolve. Não. Eu conversei muito com eles semanas e semanas de 

conversas e acabou. Eu percebi que  aquele problema virou a solução. Porque eles 

passaram a ter muito mais contato fora de sala de aula, quando sai da escola, final 

de semana eles se falam, chegam em casa se falam, tiram dúvida do dever, deixou 

de ser uma coisa só da pesquisa do final de semana que eu costumava passar, 

passou a ser uma coisa diária. Então, eles trocam vídeos, trocam informações  

relacionadas. Ai um vê no site da Internet alguma coisa que eu falei, aí coloca lá e 

eles lêem. No próximo dia de aula: viu o site que saiu?Até está me obrigando a 

estar mais conectado do que o normal (risos).  E isso facilitou dentro de sala de 
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aula. Estou acompanhando minha turma há dois anos. E de uns dois anos para cá 

eu vejo como grupinhos foram desfeitos, hoje minha sala de aula tem um grande 

grupo. Não tem mais grupinhos isolados. Isso é muito bom, eu vejo que isso é 

resultado não só de um trabalho em sala de aula, mas eu vejo que eles por si só, 

estão se resolvendo fora de sala de aula. Como muitos moram distantes, a 

explicação é justamente essa conectividade (Escola 03, Professor 01) 

Então, fizemos muitos trabalhos, assim, nesses trabalhos sempre colaborativos, 

sempre colaborativo. Os alunos indo lá a campo pesquisar os aplicativos, como 

que eu faço isso, eu lembro na época que começou a se falar sobre blog (...) 

 P: E aqui na escola, você consegue fazer esse trabalho? (entrevistado faz uma 

cara de desagrado) É difícil fazer esse tipo de trabalho?  

 E: Sim ... mais difícil P: Por quê?  

E: Porque não estou livre num laboratório como eu estava lá. Lá o meu trabalho 

era esse. Especificamente esse, lá eu não dava aula de matemática. Então, meu 

trabalho era esse, era pegar esses projetos que estavam no papel, sentar com um 

grupo do meu departamento, grupos de professores de uma área específica, 

grupos de alunos e vamos pensar como é que a gente vai transformar isso 

utilizando os recursos tecnológicos, que o produto final seja uma mídia. Então lá 

eu só fazia isso, aqui não, aqui eu tenho um currículo a seguir, eu tenho que 

trabalhar todo esse currículo bimestralmente (Escola 03, Professor 03). 

Aqui eu não tenho, mas na escola do estado nós temos um grupo de estudo no 

Facebook (Escola 06, Professor 06). 

Enquanto que na escola 04, os resultados da análise das entrevistas 

apresentaram o contexto social reforçando as condições intervenientes que 

facilitam ou estimulam as Redes Sociais e bloqueiam as condições intervenientes 

que dificultam os usos de Redes Sociais. Veja abaixo uma das entrevistas da 

escola 04 em destaque. 

No Facebook tem essa função de criar enquete. É muito importante e é algo que 

não se perde. Porque as vezes nos sentimos assim, nós estamos perdendo as 

crianças e jovens e adolescentes para a Internet, para o computador, para as Redes 

Sociais. Não vejo problema nas Redes Sociais. Vejo que ela pode ser muito 

proveitosa. Nós temos  aqui também uma campanha da escola como utilizar a 

rede social. Regras para o uso do Facebook  (risos). A coisas que a gente não 

pode dizer, porque você quer desabafar, mas há pessoas ali que não tem interesse 

na sua vida e aí é muito complicado. Então, trazer a rede social para o nosso 

contexto em sala de aula é bem vindo, bem bacana. Claro que com o professor ali 

moderando. Professora posso olhar meu Facebook? Não, a regra não é essa, nós 

vamos mediar, para a sala de aula. 

(...) 

A gente orienta, há um banner aqui na escola, orientando porque sempre acontece 

de um aluno postar um comentário, falar de alguém, a gente as vezes fica muito 

preocupado ... nós temos aula nessa escola de tutoria, você é tutor de um aluno aí 

você orienta, nem tudo que você pensa você pode divulgar na Internet, cuidado 

com o Bullying, que existe também o Bullying virtual, você, sabe, ficar falando 

mal do colega, comentários maliciosos a respeito deles, isso não é legal. 

(...) 

P: Esse cartaz, como ele foi feito? Foram os professores que fizeram? Da onde 

surgiu essa idéia? Como a maioria dos professores aqui, 90%, tem rede social, 
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alguns não, mas a grande maioria e a Direção tem também, a Diretora tem todas 

as crianças da escola no Facebook dela. E ela faz intervenções online. 
Quantas intervenções online eu já fiz com os alunos, eu não tenho nada com a 

vida deles, mas eu vejo certas coisas eu falo assim: olha, é melhor retirar isso ai, 

tira. Porque eles não têm noção, eles tudo que veem na cabeça deles, eles vão 

colocar. Nós temos até um aluno aí, o aluno X, porque eu na minha tutoria eu 

chamei porque ele estava ensinando as crianças a criar jogos online, brilhante. Foi 

a melhor aula de tutoria, as crianças ficaram quietinhas, observando como montar 

jogos online 

(...) 

Como eu falei com você no início, eu tenho colegas que ainda oferecem muita 

resistência. Até que aqui não. Não se inovam, não fazem uso, acham absurdo, 

enfim, não  vêem na Internet a colaboração, de forma alguma. Para mim nós não 

temos que perder o aluno para Internet ou rede social, a Internet deve ser usado a 

nosso favor, colabora com o nosso trabalho. Aquilo que eu levaria mais tempo 

para fazer, ela me deixa muito a vontade de fazer em minutos ... e eu consigo 

trabalhar melhor ... fazendo uso dos recursos sim 

(...) 

Nessa escola eu sou polivalente, o que enriquece mais meu trabalho e me ajuda e 

incentiva a trabalhar com a Internet... que é trabalhar com história e geografia. 

Adoro. História, geografia e língua portuguesa, elas se integram. E a Internet e a 

mídia me ajuda a integrar mais ainda. Um vídeo eu consigo trabalhar tudo, eu 

trabalho geografia, trabalho língua portuguesa. Uma postagem no Facebook, 

português, história e geografia. E ontem estava eu falando de ciências...Hoje eu 

faço um curso. Sou professora também do Estado. Trabalho na rede estadual e 

não tenho esse vínculo com os alunos do Estado como eu tenho com os meus 

alunos do município. Até porque a escola me fornece os recursos. Lá não, os 

alunos não tem essa ... engraçado. 

   P: Também não estão no seu Facebook?  

E:  Não estão. Não os encontrei e eles não tem o acesso como os nossos daqui. 

Interessante, a minha turma do Estado não tem essa...esse contato comigo, essa 

frequência, eles tem até a rede, mas eles não tem essa frequência. (Escola 04, 

Professor 01). 

Contudo, notamos que em todas as escolas, seja da escola 04 que se 

concentrou a mediação pedagógica, ou das outras escolas, os professores 

enfatizaram o contexto social criando as condições dentro das quais as ações são 

tomadas de maneira que esse contexto criaria condições que facilitaria/promoveria 

ou que dificultaria/bloquearia o uso das Redes Sociais. E que as escolas partilham 

sentidos sobre as relações online e os usos das Redes Sociais. 
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ATUALIZAÇÃO                             RECONFIGURAÇÃO

NÃO USA
USA SEM

MEDIAÇÃO

USA 

MEDIANDO 

COM 

RESISTENCIA

USA 

MEDIANDO 

ENTUSIASMO

E1.01, E1.02,

E1.03, E1.05,

E1.06, E1.07,

E1.08

E1.04

E2.01, 

E2.02,E2.03, 

E2.03, E2.04,

E2.06, E2.08

E2.05, E2.07

E3.01, E3.03,

E3.04, E3.05,

E3.06, E3.07

E3.08 E3.02

E4.02, E4.03,

E4.04 E4.05,

E4.07, E4.08

E4.01, E4.06

E5.01, E5.03,

E5.06, E5.07,

E5.08

E5.02, E5.04,

E5.05

E6.03, E6.07

E6.01, E6.02,

E6.04, E6.05,

E6.06, E6.08

E7.01, E7.02,

E7.04, E7.05,

E7.06, E7.07

E7.03

E8.01, E8.02,

E8.05, E8.06,

E8.09

E8.03, E8.04,

E8.07, E8.08
 

                      Quadro 5 – Continuum dos tipos de adaptação cultural nas escolas. 

Para visualizar melhor essa partilha de sentidos nas escolas construímos 

um continuum (ver quadro 5) com a tipologia das adaptações culturais da 

cibercultura, onde temos de um lado um padrão de adaptação cultural da 

atualização da mediação pedagógica tradicional, voltada para transmissão de 

conhecimento e focada no professor, e do outro da reconfiguração da mediação 

pedagógica com enfoque na participação dos alunos e sua interação com uso das 

Redes Sociais. 
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Nesse continuum destacamos três escolas em que predominam nas 

respostas dos professores o sentido positivo (1) das relações online pelos 

professores, já mencionado anteriormente: escola 03 (ver tabela 2), 04 (ver tabela 

3) e 06 (ver tabela 4).  Sendo que a escola 03 apenas um professor dá sentido para 

o uso das Redes Sociais com mediação pedagógica e sem resistência, enquanto 

todos os outros professores não fazem uso das Redes Sociais. Já a escola 06 os 

professores usam as Redes Sociais em sua maioria, apenas dois não usam, mas 

não dão o sentido de mediação pedagógica para seus usos. E a escola 04 apresenta 

a totalidade dos professores utilizando as Redes Sociais, dando sentido de 

mediação pedagógica para seus usos, mas apenas dois apresentaram entusiasmo 

com as possibilidades de usos, enquanto a maioria apresentou resistências. 

E3.

01

E3.

02

E3.

03

E3.

04

E3.

05

E3.

06

E3.

07

E3.0

8
TOTAL

x x x x x x x 7

x 1

Usa em outra escola x x x 3

Fala de outro professor que usa x 1

Acha que deveria usar x x x x x 5

Acha que não deveria usar x 1

Irregularmente e sem planejar 0

Para Comunicação e Informação x 1

Para aproximação 0

Com entusiasmo x 1

Com resistência 0

Usam Redes Socia is?

O que acham dos

seus  usos?

NEGATIVO

NÃO USA

USA SEM MEDIAR

PEDAGÓGICAMENTE

USA MEDIANDO

PEDAGÓGICAMENTE

POSITIVOO que acham da

relação on l ine entre

professor e a luno?

 
Tabela 2 – Quadro com a frequência das respostas na escola 03. 

E4.

01

E4.

02

E4.

03

E4.

04

E4.

05

E4.

06

E4.

07

E4.0

8
TOTAL

x x x x x x x x 8

0

Usa em outra escola 0

Fala de outro professor que usa 0

Acha que deveria usar 0

Acha que não deveria usar 0

Irregularmente e sem planejar 0

Para Comunicação e Informação 0

Para aproximação 0

Com entusiasmo x x 2

Com resistência x x x x x x 6

O que acham da

relação on l ine entre

professor e a luno?

Usam Redes Socia is?

O que acham dos

seus  usos?

POSITIVO

NEGATIVO

NÃO USA

USA SEM MEDIAR

PEDAGÓGICAMENTE

USA MEDIANDO

PEDAGÓGICAMENTE  
Tabela 3 – Quadro com a frequência das respostas na escola 04. 
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E6.

01

E6.

02

E6.

03

E6.

04

E6.

05

E6.

06

E6.

07

E6.0

8
TOTAL

x x x x x x x x 8

0

Usa em outra escola 0

Fala de outro professor que usa 0

Acha que deveria usar x x 2

Acha que não deveria usar 0

Irregularmente e sem planejar x x x x 4

Para Comunicação e Informação x x x x x x 6

Para aproximação x x x x x 5

Com entusiasmo 0

Com resistência 0

O que acham da

relação on l ine entre

professor e a luno?

Usam Redes Socia is?

O que acham dos

seus  usos?

POSITIVO

NEGATIVO

NÃO USA

USA SEM MEDIAR

PEDAGÓGICAMENTE

USA MEDIANDO

PEDAGÓGICAMENTE  
Tabela 4 – Quadro com a frequência das respostas na escola 06. 

E as escolas 01 (ver tabela 5), 02 (ver tabela 6), 05 (ver tabela 7), 07 (ver 

tabela 8) e 08 (ver tabela 9) uma parte usa as Redes Sociais sem dar o sentido de 

mediação pedagógica para esses usos e a grande maioria não utiliza as Redes 

Sociais. E os sentidos de positivo (1.1) e negativo (1.2) para as relações online 

entre professore e alunos são divididos no padrão de respostas. 

E1. 

01

E1.

02

E1.

03

E1.

04

E1.

05

E1.

06

E1.

07

E1.0

8
TOTAL

x x x 3

x x x x x 5

Usa em outra escola x 1

Fala de outro professor que usa x x 2

Acha que deveria usar x x 2

Acha que não deveria usar x x x x 4

Irregularmente e sem planejar 0

Para Comunicação e Informação 0

Para aproximação x 1

Com entusiasmo 0

Com resistência 0

O que acham da

relação on l ine entre

professor e a luno?

POSITIVO

NEGATIVO

Usam Redes Socia is?

O que acham dos

seus  usos?

NÃO USA

USA SEM MEDIAR

PEDAGÓGICAMENTE

USA MEDIANDO

PEDAGÓGICAMENTE  
Tabela 5 – Quadro com a frequência das respostas na escola 01. 

E2.

01

E2.

02

E2.

03

E2.

04

E2.

05

E2.

06

E2.

07

E2.0

8
TOTAL

x x x x 4

x x x x 4

Usa em outra escola 0

Fala de outro professor que usa x 1

Acha que deveria usar x 1

Acha que não deveria usar x x x x 4

Irregularmente e sem planejar 0

Para Comunicação e Informação x x 2

Para aproximação 0

Com entusiasmo 0

Com resistência 0

POSITIVO

NEGATIVO

NÃO USA

USA SEM MEDIAR

PEDAGÓGICAMENTE

USA MEDIANDO

PEDAGÓGICAMENTE

O que acham da

relação on l ine entre

professor e a luno?

Usam Redes Socia is?

O que acham dos

seus  usos?

 
Tabela 6 – Quadro com a frequência das respostas na escola 02. 

 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1411875/CA



88 
 

 

 

E5.

01

E5.

02

E5.

03

E5.

04

E5.

05

E5.

06

E5.

07

E5.0

8
TOTAL

x x x x x 5

x x x 3

Usa em outra escola x x 2

Fala de outro professor que usa 0

Acha que deveria usar x 1

Acha que não deveria usar x x x 3

Irregularmente e sem planejar x 1

Para Comunicação e Informação x x 2

Para aproximação x x 2

Com entusiasmo 0

Com resistência 0

O que acham da

relação on l ine entre

professor e a luno?

Usam Redes Socia is?

O que acham dos

seus  usos? USA SEM MEDIAR

PEDAGÓGICAMENTE

USA MEDIANDO

PEDAGÓGICAMENTE

NÃO USA

POSITIVO

NEGATIVO

 
Tabela 7 – Quadro com a frequência das respostas na escola 05. 

E7.

01

E7.

02

E7.

03

E7.

04

E7.

05

E7.

06

E7.

07
TOTAL

x x x x 4

x x x 3

Usa em outra escola x x 2

Fala de outro professor que usa 0

Acha que deveria usar x x 2

Acha que não deveria usar x x x 3

Irregularmente e sem planejar x 1

Para Comunicação e Informação x 1

Para aproximação x x 2

Com entusiasmo 0

Com resistência 0

Usam Redes Socia is?

O que acham dos

seus  usos?

O que acham da

relação on l ine entre

professor e a luno?

USA MEDIANDO

PEDAGÓGICAMENTE

POSITIVO

NEGATIVO

NÃO USA

USA SEM MEDIAR

PEDAGÓGICAMENTE

 
Tabela 8 – Quadro com a frequência das respostas na escola 07. 

E8.

01

E8.

02

E8.

03

E8.

04

E8.

05

E8.

06

E8.

07

E8.

08

E8.

09
TOTAL TOTAL GERAL

x x x x 4 43

x x x x x 5 21

Usa em outra escola 1 8

Fala de outro professor que usa x 1 5

Acha que deveria usar 13 13

Acha que não deveria usar x x x x x 5 20

Irregularmente e sem planejar x 1 7

Para Comunicação e Informação x 1 13

Para aproximação x x x x 4 14

Com entusiasmo 0 3

Com resistência 0 6

USA SEM MEDIAR

PEDAGÓGICAMENTE

USA MEDIANDO

PEDAGÓGICAMENTE

O que acham da

relação on l ine entre

professor e a luno?

Usam Redes Socia is?

O que acham dos

seus  usos?

POSITIVO

NEGATIVO

NÃO USA

 
Tabela 9 – Quadro com a frequência das respostas na escola 08. 

 Cabe destacar aqui que os dados da pesquisa revelaram um padrão de 

sentidos para o uso de Redes Sociais semelhantes entre os professores que são 

polivalentes, da escola 04 e 05, e o professor da escola 04 (ver quadro 6) que foi 

adaptado para dar aula para crianças especiais, sem ter formação na área. Segundo 

o mesmo, foi deslocado para não perder a lotação naquela unidade de ensino, uma 

vez que não tinha mais vaga para lecionar na sua disciplina. Esses professores 

apresentaram referencias de colaboração com outros professores, principalmente 

no planejamento de suas aulas. No entanto, os professores da escola 06 têm o foco 

no professor como detentor do conhecimento. Ou seja, embora colaborem entre os 
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professores, não apresentam referências para participação e colaboração dos 

alunos com o uso das redes sociais, reproduzindo lógicas tradicionais de ensino. 

 

ATUALIZAÇÃO                             RECONFIGURAÇÃO

NÃO USA
USA SEM

MEDIAÇÃO

USA 

MEDIANDO 

COM 

RESISTENCIA

USA 

MEDIANDO 

ENTUSIASMO

E1.01, E1.02,

E1.03, E1.05,

E1.06, E1.07,

E1.08

E1.04

E2.01, 

E2.02,E2.03, 

E2.03, E2.04,

E2.06, E2.08

E2.05, E2.07

E3.01, E3.03,

E3.04, E3.05,

E3.06, E3.07

E3.08 E3.02

E4.02, E4.03,

E4.04 E4.05,

E4.07, E4.08

E4.01, E4.06

E5.01, E5.03,

E5.06, E5.07,

E5.08

E5.02, E5.04,

E5.05

E6.03, E6.07

E6.01, E6.02,

E6.04, E6.05,

E6.06, E6.08

E7.01, E7.02,

E7.04, E7.05,

E7.06, E7.07

E7.03

E8.01, E8.02,

E8.05, E8.06,

E8.09

E8.03, E8.04,

E8.07, E8.08
 

   Quadro 6 – Continuum dos tipos de adaptação cultural nas escolas com 

destaques. 
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3.3.2 
Relatórios de campo 

 

Ao analisarmos os relatórios de observação das escolas 03 e 04, 

observamos um conjunto de circunstâncias propiciadas pelas relações sociais 

estabelecidas nas unidades escolares, que podem ser definidas por tipo de 

contexto social escolar: (1) fechado, escola 03, e (2) aberto, escola 04 (ver quadro 

7). 

Relações sociais baseados na separatividade e hierarquização

Planejamento e atividade individualizadas

Atividades dificultadas ou bloqueadas pelo contexto

Pesquisador teve dificuldades e foi bloqueado aos acesso

pelos espaços da escola

Professores desmotivados

Foco no conhecimento do professor

Relações sociais baseadas na colaboração

Planejamento coletivo e individualizado

Atividades facilitadas ou promovidas pelo contexto

Pesquisador teve livre acesso pelos espaços da escola

Professores motivados

Foco na aprendizagem do aluno

ESCOLA FECHADA

ESCOLA ABERTA

ADAPTAÇÃO 

CULTURAL DO

TIPO ATUALIZADA

ADAPTAÇÃO 

CULTURAL DO

TIPO 

RECONFIGURADA

 
Quadro 7 – Quadro das categorias e indicadores utilizados na análise de dados das observações. 

O contexto social escolar fechado (1) (ver quadro 7) foi caracterizado por 

atualizar a lógica dos espaços escolares tradicionais, quando o conjunto de 

circunstâncias dado pelas relações sociais estabelecidas na unidade escolar gera 

(1.1) relações sociais baseadas na individualização e hierarquização, (1.2) 

planejamento e atividades individualizados, (1.3) atividades bloqueadas pelo 

contexto (falta de estrutura, suporte e estímulo), (1.4) professores desmotivados, 

(1.5) foco no conhecimento do professor e (1.6) bloqueio do pesquisador aos 

espaços da escola.  
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A1. Visão dos gestores: de que forma a gestão apóia o desenvolvimento do uso de mídias na escola?      

1 Quais as preocupações da gestão? Com as práticas dos professores e/ou com os equipamentos?

Com os equipamentos.

2 Qual a reação da direção a uma proposta/interesse do professor para uso de mídias?

Reação positiva e de motivação para essas práticas.

3  A gestão está atenta aos interesses/necessidades dos professores para o uso de mídias?

Apenas como ferramente, preocupando-se com a manutenção do mesmo. Incentiva o uso dos equipamentos.

4 Quais as preocupações da gestão em relação ao uso de mídias pelos alunos? Há mediação?

Preocupados em tornar a aula mais atrativa e facilitar o trabalho do professor

A2.  Planejamento dos gestores da escola

5  Como a gestão se posiciona com a nossa presença na escola e em relação às propostas de formação?

Favorável no discurso, mas na prática dificulta a aproximação com os professores; 

não disponibiliza acesso direto e livre aos professores; não tem iniciativa para criar situações colaborativas.

6 Como acontecem as reuniões de planejamento?

 (são presenciais/virtuais, a gestão está presente? o objetivo é cumprido?)

Acontecem alguns encontros gerais dentro do calendário da secretária em que discutem planejamento.

Mas em geral são realizados individualmente, onde os professores realizam o planejamento e passam para a 

Gestão que registra e repassa as informações.

7  A gestão acompanha a implementação do planejamento? Como?

Precáriamente, apenas para fins de suporte técnico e registro para envio para os dados da secretaria e para 

visibilidade.

A3.  Participação/colaboração dos gestores

8 A gestão está atenta às relações colaborativas entre professores?

Não está atenta.

9   Os professores são convidados/obrigados a participar do uso de mídias na escola?

Não.

10 Os alunos são convidados/obrigados a participar do uso de mídias na escola?

Não.

A4. Infraestrutura / Suporte técnico

11  Com que frequência e de que forma o TI atua para o uso de mídias na escola?

Frequência Irregular, os equipamentos são em geral consertados por professores que colaboram com a gestão.

 A5. Suporte externo

12 Os pais são convidados a participar do uso de mídias na escola?

Não.

13  Quais instituições ou outros atores participam do uso de mídias na escola? Com que frequência? De que forma?

Não existem atores externos.  
Quadro 8 – Quadro com resultados simplificados das observações da escola 03. 

Na escola 03 o pesquisador teve enorme dificuldade para circular pela 

escola, podendo fazer isso apenas nos últimos meses de observação (ver quadro 

8), tendo ficado antes restrito apenas à sala da Direção. Também teve dificuldades 

para entrar em contato com os professores, sempre intermediado pela Diretora 

Adjunta, responsável por atender o pesquisador.  

Foram inúmeros dias que o pesquisador entrou na escola, aguardou mais 

de uma hora na sala da direção, chegando a esperar quatro horas e foi dispensado 

por não ter nenhum professor disponível ou pelo professor que marcou entrevista 

ter faltado o trabalho naquele dia. Foi necessária, inclusive, a intervenção da 

coordenadora do FORTEC para conseguir realizar as últimas entrevistas com os 
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professores, garantindo que a escola cumprisse os compromissos estabelecidos e 

aceitos para a pesquisa. A maioria das entrevistas teve ou a presença direta da 

gestão (Diretora Geral, Adjunta ou Coordenadora Pedagógica) entrando e saindo 

do local da entrevista. Em alguns momentos os entrevistados se mostravam 

apreensivos ao comentar sobre a gestão. 

Nas poucas vezes que o pesquisador conseguiu acessar a sala dos 

professores não havia nenhuma relação colaborativa e de planejamento, ao mesmo 

tempo em que ouviu muitas queixas e desmotivação por parte da precariedade do 

trabalho docente em geral e na escola em particular, principalmente pela pouca 

climatização e ambientes poucos arejados. A sala de informática esteve a maioria 

das vezes fechada (ver figura 4) e apenas um professor a utilizou nos dias 

observados por essa pesquisa, mas não me deixou acompanhar o que os alunos 

faziam diretamente, apenas explicou na sala dos professores o que tinha feito. 

 
 

   Figura 4 – Porta do laboratório de informática fechada da escola 03. 
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A gestão apresentou preocupação com a utilização de tecnologias, mas se 

referia ao uso de tecnologia apenas como ferramenta, como suporte para dar aula, 

identificando professores que usavam ou não. O estímulo aos professores era, 

portanto, para o uso das ferramentas. O uso de Redes Sociais era referido apenas 

alguns professores e a gestão, que mantinham grupos de conversas voltados mais 

para informação e comunicação, não havendo referências a utilização ou 

planejamento de utilização de Redes Sociais com os alunos. Foi verificada uma 

individualização do trabalho, quase nenhuma colaboração e não encontramos em 

nenhum dia observado planejamento coletivo entre os professores. Os 

planejamentos eram individuais e eram contabilizados como horas a serem 

cumpridas na escola para o trabalho individual extraclasse. Esses planejamentos 

não eram acompanhados pela gestão. O discurso da gestão sempre apontava a 

indisciplina dos alunos, as dificuldades estruturais e a preocupação com o 

conteúdo a ser cumprido pela grade curricular pelos professores, mas não se 

discutia estratégias de aprendizagem, nem participação dos alunos. 

Todos esses dados foram reforçados nas entrevistas com os professores, 

quando mostravam quase nenhuma referência ao trabalho de outro professor na 

escola ou colaboração entre os professores, mas sim ao trabalho individualizado, a 

falta de planejamento coletivo entre os professores e as referências ao estimulo da 

gestão apenas para utilização dos equipamentos, que segundo os mesmos 

professores e os próprios gestores, eram precários ou não funcionavam. 

Enquanto o contexto social escolar aberto (2) (ver quadro 7) foi 

caracterizado por reconfigurar essa lógica dos espaços escolares tradicionais, 

quando o conjunto de circunstâncias dado pelas relações sociais estabelecidas na 

unidade escolar gera (2.1) relações sociais baseadas na colaboração, (2.2)  

planejamento coletivo e individual, (2.3) atividades facilitadas pelo contexto 

(soluções dadas pela gestão para problemas de estrutura e suporte e estímulo da 

gestão), (2.4) professores motivados, (2.5) foco na aprendizagem do aluno e (2.6) 

acesso aberto do pesquisador aos diferentes espaços da escola e aos professores. 
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A1. Visão dos gestores: de que forma a gestão apóia o desenvolvimento do uso de mídias na escola?      

1 Quais as preocupações da gestão? Com as práticas dos professores e/ou com os equipamentos?

A gestão tem uma preocupação pedagógica com as práticas dos professores com os usos de mídias.

2 Qual a reação da direção a uma proposta/interesse do professor para uso de mídias?

Reação positiva e de motivação para essas práticas.

3  A gestão está atenta aos interesses/necessidades dos professores para o uso de mídias?

Sim, existe um acompanhamento direto; a gestão participa das reuniões, procura saber como são as aulas dos

professores.

4 Quais as preocupações da gestão em relação ao uso de mídias pelos alunos? Há mediação?

Preocupados com a apropriação dos alunos das mídias para ampliação do seu usos, principalmente para o

estudos.

Existe mediação com o usos das mídias, com criação de regras de sua utilização na escola, os locais, horários e

tipos de usos de mídias, assim como a própria gestão participa junto com os alunos do usos dessas mídias, como

a presença em redes sociais.

A2.  Planejamento dos gestores da escola

5  Como a gestão se posiciona com a nossa presença na escola e em relação às propostas de formação?

A gestão é receptiva e participa diretamente, acompanhando e colaborando com a pesquisa.

6 Como acontecem as reuniões de planejamento?

 (são presenciais/virtuais, a gestão está presente? o objetivo é cumprido?)

São presenciais na sala dos professores e ocorrem semanalmente. Existe acompanhamento na elaboração e

realização das propostas.

7  A gestão acompanha a implementação do planejamento? Como?

Acompanha durante as reuniões com os professores. E nos ouros dias, na sala dos professores, a gestão está

sempre perguntando aos professores sobre suas práticas. Existe um quadro na sala dos professores em que eles

lançam os planejamentos ou objetivos ou atividades a serem alcançadas.

A3.  Participação/colaboração dos gestores

8 A gestão está atenta às relações colaborativas entre professores?

Sim, a gestão estimula e cria ambientes e situações de colaboração, inclusive faz isso diretamente pedindo para

um professor ajudar o outro.

9   Os professores são convidados/obrigados a participar do uso de mídias na escola?

Existe um posicionamento claro da gestão em que todos os professores devem usar as mídias em algum

momento e de alguma maneira em suas práticas. 

10 Os alunos são convidados/obrigados a participar do uso de mídias na escola?

Os alunos são convidados a participar dos usos das mídias seja para uso pedagógico ou mesmo para uso pessoal

dentro das regras acordadas.

A4. Infraestrutura / Suporte técnico

11  Com que frequência e de que forma o TI atua para o uso de mídias na escola?

Frequência regular

 A5. Suporte externo

12 Os pais são convidados a participar do uso de mídias na escola?

Sim, principalmente nas redes sociais.

13  Quais instituições ou outros atores participam do uso de mídias na escola? Com que frequência? De que forma?

Não existem atores externos.  
Quadro 9 – Quadro com resultados simplificados das observações da escola 04. 

Dessa forma, na escola 04 o pesquisador teve total liberdade para acessar 

os locais da escola, os professores e, inclusive, pode entrar em algumas salas e 

pode acompanhar uma aula na sala de leitura.  

Na sala dos professores foram observados (ver quadro 9), em todos os 

dias, os planejamentos coletivos e individualizados, com colaboração e intensas 

trocas entre os professores (ver figura 5), com relações sociais baseadas na 
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colaboração, com mediação e presença forte da Diretora Geral e da Coordenação 

Pedagógica e ao mesmo tempo uma autonomia relativa dos professores. As 

atividades com uso das mídias, em particular das Redes Sociais, eram promovidas 

ou facilitadas por essas circunstâncias, principalmente a presença da gestão. Os 

professores se apresentavam motivados e as discussões estavam centradas nas 

estratégias de aprendizagem dos alunos e de sua participação. Abaixo vemos um 

exemplo de uma reunião de planejamento com mediação pedagógica pela internet. 

 
Figura 5 – Quadro dos professores na sala dos professores da escola 04. 

 

 

3.3.3 
Resultados gerais 

Cada escola partilha sentidos sobre os usos das Redes Sociais e a mediação 

pedagógica do professor. Assim, se o professor está inserido num contexto social 

do tipo fechado, suas condições intervenientes de resistência são reforçadas, mas 

se o professor está inserido num contexto social do tipo aberto, suas condições 

intervenientes de resistências são bloqueadas (ver quadro 10).  
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Quadro 10 – Esquema de analise adaptado da TFD. 

Podemos evidenciar isso quando professores que apresentam condições 

intervenientes de resistência num contexto fechado não dão sentido de mediação 

pedagógica, mas apontam que em outro contexto social usam as Redes Sociais 

num sentido de mediação pedagógica. Ou quando um professor com resistência 

ou entusiasmo, que produz o sentido de mediação pedagógica no contexto social 

aberto, relata não dar um sentido de mediação pedagógica em outras escolas em 

que trabalha. Ou seja, existe uma relação entre o tipo de contexto social e as 

resistências para reconfigurar as mediações pedagógicas. E os resultados da nossa 

pesquisa indicam que essa relação é dada pela liderança da gestão. Encontramos, 

dessa forma, uma relação entre o papel da gestão, através da liderança dos 

gestores, e os sentidos dos professores sobre as tecnologias no processo de 

adaptação cultural nas escolas. 

Interessante notar, a partir de nossa análise, que só uma escola (escola 04), 

entre as oito escolas do campo, se adaptou culturalmente à cibercultura, 

reconfigurando os sentidos que os professores davam para mediação pedagógica, 

enquanto as outras escolas apenas atualizaram a lógica tradicional de ensino 

instrucionista, com os usos das Redes Sociais como mero suporte. 

Comparando as duas escolas em que foi realizada a observação, podemos 

apontar algumas características que determinam os dois processos, de 
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reconfiguração e de atualização da cultura escolar. A escola 04 apresenta uma 

liderança forte e um contexto social aberto. A liderança da gestão promove um 

objetivo comum de integração das TICs com mediação pedagógica na escola; 

acompanha o que acontece na escola; dá suporte pedagógico aos professores; 

promove encontros colaborativos de planejamento; acompanha esses encontros e 

avalia os resultados, ao passo que garante a autonomia dos professores.  

 A escola 03, por outro lado, possui uma liderança fraca, com um contexto 

social fechado. A liderança dessa gestão não promove um objetivo comum e 

compartilhado; não acompanha o que acontece na escola; não avalia os resultados; 

não dá suporte pedagógico para os professores e não promove encontros 

colaborativos entre os professores para o planejamento. Neste caso, o contexto 

social fechado, com liderança fraca, reforça as resistências dos professores, mas 

não bloqueia os professores com condições intervenientes de entusiasmo, como no 

caso de um professor encontrado nesse contexto, que demonstrou produzir sentido 

de mediação pedagógica no uso das Redes Sociais. Apesar da escola 03 ter um 

contexto social que definimos do tipo fechado, reforçando as resistências e 

dificultando os usos das Redes Sociais, cabe salientar que a maioria dos 

professores partilha um sentido positivo para esses usos. Esse contexto, mesmo 

reforçando resistências, produz sentidos positivos sobre as relações sociais online 

com os alunos, mas a escola compartilha um entendimento das tecnologias como 

suporte e não como elemento que faz parte da cultura e da sociedade atual.  

Destaca-se na análise dos dados coletados a relação entre práticas de 

atualização/reconfiguração da mediação pedagógica do professor e conjuntos de 

circunstâncias dados pelas relações sociais do contexto social. Em particular, 

evidencia-se a importância de dois elementos: a partilha de sentidos entre os 

professores de uma mesma escola e o tipo de contexto social. 

No caso em que os sentidos sobre uso de Redes Sociais ganharam uma 

percepção compartilhada de mediação pedagógica dentro da crítica da pedagogia 

Histórico Cultural, os dados mostram que estão associados contexto social escolar 

do tipo aberto. E no caso em que os sentidos sobre o uso de Redes Sociais 

ganharam uma percepção compartilhada sem mediação pedagógica, mas visavam 

a transmissão do conhecimento, os dados mostram que estão associados ao 

contexto social do tipo fechado. 
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4 
Considerações finais 

A presente pesquisa baseou-se na abordagem da Pedagogia Histórico 

Cultural e sua crítica as formas de ensino das nossas escolas. Essas formas 

tradicionais de ensino são orientadas por diversas políticas públicas (LIBÂNEO, 

2012), chamadas de instrucionistas, por visarem um ensino instrumental que 

centralizam a aprendizagem no conteúdo e na transmissão direta pelo professor 

aos alunos, desconsiderando parte importante das relações sociais implicadas 

nesse processo. Essa perspectiva pedagógica Histórico Cultural entende o 

conhecimento não de forma objetificada, mas como relação social, destacando o 

papel de mediação pedagógica na relação ensino-aprendizagem entre o aluno, o 

professor e o conhecimento.  

Deste modo, a partir do pressuposto teórico da Cibercultura e as formas de 

adaptação cultural na sociedade, apresentamos a premissa das transformações da 

sociedade com advento das TICs e suas implicações para a escola. Uma vez que a 

sociedade mudou suas formas de lidar com o conhecimento, aprendizagem, 

comunicação e relações sociais, as escolas realizam adaptações culturais que 

atualizam as antigas formas de ensino, instrucionista, ou reconfiguram, com 

mediação pedagógica.  

Apresentamos, dessa forma, pesquisas (ver capítulo 2, item 2.5) que 

indicam como as escolas, mesmo com a presença das TICs na sociedade, não 

conseguem romper com as formas tradicionais de ensino e acabam atualizando as 

antigas formas com essas tecnologias ou resistindo aos seus usos em suas práticas 

docentes. Essas tecnologias mudam as maneiras de lidar com a aprendizagem e o 

conhecimento na sociedade, potencializando mudanças nas práticas dos 

professores, dado a natureza interativa e descentralizada do Ciberespaço, mas por 

si só não alteram suas práticas instrucionistas. De acordo com as pesquisas 

apresentadas, como Mamede-Neves e Duarte (2008), é preciso uma 

intencionalidade de algum ator social na escola para gerar transformações dos 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1411875/CA



99 
 

 

 

usos dessas tecnologias. O professor precisa se apropriar dessa tecnologia com 

usos menos instrucionistas e mais voltados para mediação pedagógica.  

Assim, o objetivo geral da pesquisa é entender a Adaptação Cultural, em 

suas possibilidades de atualização ou de reconfiguração, da mediação pedagógica 

dos professores com as Redes Sociais digitais. Para isso, a pesquisa utilizou a 

metodologia da TFD, que baseadas nos estudos de percepções e significados, no 

caso os significados que os professores dão às Redes Sociais e seus usos, visa 

compreender as estratégias de ações dos atores sociais a partir dos sentidos 

compartilhados dessas ações.  

Os resultados indicam que as Redes Sociais geram novas formas de mediação 

pedagógica a partir da inserção social do professor num contexto social escolar. 

Os professores partilham em suas escolas os sentidos sobre as relações online com 

os alunos, os usos das redes e suas mediações pedagógicas, orientando suas ações 

com base na expectativa do contexto em que estão inseridos. Neste estudo, 

portanto, verificamos que a atualização ou a reconfiguração da mediação 

pedagógica dependem da partilha de sentidos dos professores nos contextos 

sociais estudados e das lideranças dos gestores nas escolas. Destaca-se, assim, 

como primeiro resultado, a natureza social da apropriação do professor desses 

usos das Redes Sociais. 

Entendemos, também, que a liderança da gestão tem relação com o tipo de 

contexto social e que disputa o controle dos sentidos partilhados naquele grupo 

social. Sendo assim, os dados evidenciam a adaptação cultural na escola 04, 

mesmo com resistências dos professores, foi promovida pela partilha de sentidos 

gerada pelo contexto social produzido pela liderança daquela gestão. 

Como Levy (1999) e Lemos (2003) afirmam, a tecnologia foi durante 

muito tempo da modernidade um instrumento de racionalização, geradora de 

hierarquização social, individualização e fragmentação do conhecimento e pode, 

com a cibercultura, se transformar numa ferramenta que estimula o convívio, a 

colaboração e a comunidade aberta, em rede. E encontramos esses dois sentidos, o 

primeiro na escola 03 e o segundo na escola 04. 

Mas além de entender quais sentidos são produzidos, segundo Setton 

(2010), é importante entender quem controla a produção de sentidos de uma 

determinada cultura, pois é nela que se estruturam as estratégias de ação dos 

indivíduos.  
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Mas valeria perguntar de novo; por que é importante saber quem controla a 

produção de sentidos? De certa forma, já foi respondida essa questão. A 

importância de saber quem tem acesso ao controle das mensagens culturais existe 

porque a cultura tem a capacidade de organizar e classificar os nossos 

pensamentos. Assim, ela oferece os pontos de apoio e de orientação para os 

nossos comportamentos (SETTON, 2010, p.22). 

Os resultados dessa pesquisa apontam que a gestão tem forte influência 

sobre a produção de sentidos no estabelecimento das relações sociais com os 

professores e da relação com as circunstâncias do contexto social. No entanto, os 

limites da pesquisa não permitiram aprofundar uma observação de campo que 

analisasse as interações entre os professores e os gestores, perdendo amplitude na 

produção de sentidos do contexto mais amplo do que o contexto social, como o 

das políticas públicas para educação e suas implicações nessas interações e 

produção de significados. Nesse sentido, não podemos responsabilizar o professor 

totalmente pelas disputas na produção de sentidos das redes sociais dentro do 

contexto social de suas escolas, pois os contextos mais amplos das condições 

intervenientes estruturam os sentidos e, consequentemente, as estratégias de ações 

dos atores sociais nesses contextos, dificultando a produção de um sentido 

diferente da forma instrucionista pelo professor.  

Ao destacar a natureza social da produção de sentidos e suas disputas, 

principalmente com as implicações de uma gestão forte, se faz necessário ampliar 

essa pesquisa para as interações dos professores, buscando compreender o seu 

convívio social dentro do ambiente escolar nos processos de trocas e cooperação 

de suas práticas docentes, além de aprofundar a compreensão sobre políticas 

públicas nas esferas de decisão do poder público. Uma vez que, segundo 

Bachelard (2001), é a sociedade que precisa ser feita para escola e não a escola 

para a sociedade. 
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6 
Anexo  

Termo de Consentimento – Grupo Fortec 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (ADULTO) 

   

 Titulo da pesquisa: Desafios à sustentabilidade dos programas de 

inclusão digital para a educação básica: Formação de professores e apoio à prática 

pedagógica 

 

Eu, Magda Pischetola, professora do Dep. de Educação da PUC-Rio 

responsável pela pesquisa acima referida, e os pesquisadores envolvidos nesta 

pesquisa - mestrando João Paulo Leite Cabrera Pereira da Rosa - estamos fazendo 

um convite para você participar como voluntário(a) deste nosso estudo. As 

informações contidas nesta folha têm por objetivo firmar acordo escrito, 

autorizando sua participação com pleno conhecimento da natureza dos 

procedimentos a que você será submetido(a). 

 

I – Justificativa, objetivos e procedimentos que serão utilizados na pesquisa 

O cenário educativo atual acena para a realização de inovações pedagógicas 

através da introdução das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) na 

escola. Porém, os estudos realizados anteriormente sobre projetos de inclusão 

digital apontam dificuldades em relação à integração das TIC no contexto social, 

devidas sobretudo à ausência de uma análise inicial das necessidades. Esta 

pesquisa tem como finalidade aprofundar a análise das estratégias que 

possibilitam a consolidação dos programas de inclusão digital nas escolas públicas 

e a criação de um contexto favorável de integração do instrumento tecnológico, 

não apenas para o acesso físico à tecnologia, mas para o desenvolvimento de 

competências digitais. Para a coleta de dados serão combinadas abordagens 

quantitativas e qualitativas utilizando distintos instrumentos metodológicos. O 

estudo será realizado pelos pesquisadores do Dep. de Educação da PUC-Rio sob a 

orientação da Professora Magda Pischetola. 

 

II – Você participará de um trabalho com os seguintes métodos: 

Observação participante periódica na sala de aula 

Grupo focal 

Entrevista individual 
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III –  Envolvimento na pesquisa, garantia de assistência e esclarecimentos 

Você tem liberdade de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, 

em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo ao seu 

cuidado. Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa 

através do telefone da coordenadora do projeto profa. Magda Pischetola. Em caso 

de algum problema relacionado com a pesquisa você terá direito à assistência 

gratuita que será prestada pelos pesquisadores, bastando para isso entrar em 

contato com a coordenadora do projeto. 

 

IV – Desconfortos, riscos possíveis e benefícios esperados 

A participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Os 

procedimentos adotados obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos conforme Resolução no. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade. Ao participar 

desta pesquisa você não terá nenhum beneficio direto. Entretanto, esperamos que 

este estudo contribua com informações importantes sobre integração de tecnologia 

nas práticas didáticas e acrescenta elementos importantes à literatura, onde o 

pesquisador se compromete a divulgar os resultados obtidos. Aliado a isso 

propõe-se adotar uma metodologia de pesquisa-ação, apontando as ações de 

formação de professores, conforme às necessidades explicitadas pelos docentes e 

os diretores em cada contexto social pesquisado. 

 

V – Confidencialidade 

As informações coletadas nesta pesquisa serão estritamente confidencias, e serão 

divulgadas apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo 

identificação dos voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo 

assegurado o sigilo sobre sua participação. Uma cópia deste consentimento 

informado será arquivada e outra será fornecida a você. 

 

VI – Custos da participação 

A participação no estudo não acarretará custos para o participante e não será 

disponível nenhuma compensação financeira adicional. 

 

Autorização 

 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre 

para permitir sua participação nesta pesquisa. Portanto, preencha os itens que 

seguem: 

 

Eu, ______________________________________________após a leitura e 

compreensão destas informações, entendo que minha participação é voluntária, e 

que eu posso sair a qualquer momento do estudo, sem prejuízo algum. Declaro 

que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a realização da pesquisa 

e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

 

Rio de Janeiro,____/____/_____ 

 

Nome do Voluntário: ___________________________________________ 

Assinatura do Voluntário: ___________________________________ 
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 contato:____________________________ 

 

Assinatura da Coordenadora Profa. Magda  Pischetola: 

 

____________________________________________________ 

 

          Contato: Magda Pischetola, tel.  (021) 35271815          

          email: magda@puc-rio.br 

 

Nome do Pesquisador: João Paulo Leite Cabrera Pereira da Rosa 

Assinatura do Pesquisador: 

 

_____________________________________________________ 

 

Contato: (21) 97431-4997 / joaopaulocabrera@gmail.com 
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