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O que move cada pesquisador na busca por 
perguntas que não param de se multiplicar é a 
certeza histórica de que, apesar de tudo e a 
despeito de todas as críticas que já foram 
feitas a cada novo meio de comunicação e a 
cada tecnologia da informação e da 
comunicação – várias certeiras, é bem 
verdade -, cada um deles trouxe também um 
leque novo de possibilidades de acessos, de 
participação, de luta por justiça e de livre 
expressão (DALLA COSTA, 2014, p.13). 



 
 

RESUMO 
 

A sociedade contemporânea vive a ubiquidade em sua plenitude. Todavia, a 

ubiquidade sozinha não reflete a realidade da atual sociedade, mas quando se 

apropria da flexível habilidade de comunicação nas organizações sociais, 

integrada à cultura digital, reconfigura uma hipermobilidade desdobrada, ou 

seja, a ubiquidade das redes, do pensamento, da informação, do 

conhecimento, da comunicação. Neste sentido, as transformações mediadas 

pela hipermobilidade e pela ubiquidade tecnológica da cultura digital também 

repercutem, intensamente, na ação educacional e na aprendizagem, 

justamente pelo fato destas estarem integradas a esse movimento como uma 

estética da contemporaneidade. Nesta perspectiva, a presente investigação, 

desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e 

História da Cultura, da Faculdade de Educação da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, aproxima a abordagem da percepção estética na prática educativa 

das linguagens à “Pedagogia dos (Multi)letramentos” e à aprendizagem ubíqua. 

Para possibilitar estas abordagens, alguns estudos (ROJO, 2009, 2012a, 

2012b, 2013; SANTAELLA, 2003, 2007, 2013a, 2013b) foram fundamentais 

para um entendimento entre as fronteiras das linguagens, seus 

(multi)letramentos, a educação, na ótica da ubiquidade na aprendizagem e, o 

intenso efeito nas dimensões da interdisciplinaridade, da cultura digital. Desta 

forma, num primeiro plano de discussão, com o desenvolvimento da pesquisa, 

havia a necessidade de ultrapassar o limite de base nos estudos da Cultura 

Digital, que muitas pesquisas já vinham vivenciando para, então, investigar as 

implicações destas contribuições para uma análise da percepção estética dos 

educadores das linguagens. Esse enfoque foi possível, metodologicamente, a 

partir dos princípios da pesquisa qualitativa de Lankshear e Knobel (2008) e, 

com base, na concepção de percepção estética de Maffesoli (1999), sobretudo, 

na ampliação desta concepção realizada por Scherer (2005). Conforme 

Scherer (2005), a representação que se estabelece na percepção estética é 

possível pela liberação e contemplação nas análises, que, para ambos os 

autores (MAFFESOLI, 1999; SCHERER, 2005), torna-se significativo pelo 

movimento constante. Desse modo, este movimento, na pesquisa, é 

readequado e, por meio de uma releitura, torna-se inerente à percepção que os 



 
 

(multi)letramentos estéticos propiciam ao campo das linguagens na amplitude 

da construção de sentidos. Este encaminhamento foi percebido como resultado 

na aplicação de um questionário estruturado, com uma construção ampla de 

enunciados e referências, as quais enfocaram as principais concepções deste 

estudo. Metodologicamente, a composição dos sujeitos da pesquisa, foi 

desenvolvida de maneira voluntária pelos docentes de Arte e Línguas, de três 

campi que integram o Instituto Federal do Paraná. Como dados resultantes 

desta análise qualitativa, ficou claro que os educadores já desenvolvem 

práticas educativas que vislumbram o ensino das linguagens integrado aos 

novos letramentos e às práticas multiletradas. Todavia, vislumbraram a 

necessidade de uma formação continuada para que possam desenvolver, cada 

vez mais, uma dimensão estética interdisciplinar, possibilitada a partir dos 

diálogos constantes com outras áreas de conhecimento. Ainda, estes, 

trouxeram a preocupação de um trabalho pedagógico voltado à cultura digital, 

colocando-se abertos em seu cotidiano para esta integração. Assim, 

demonstraram através de suas percepções, uma efetiva proximidade do 

movimento estético da ubiquidade na aprendizagem, percebendo uma 

importância atual e reconhecendo uma ação educacional com práticas de 

(multi)letramentos nos cenários de aprendizagem contemporâneos. 

 

Palavras-chave: Cultura Digital. Linguagens. (Multi)letramentos. Aprendizagem 

ubíqua. Percepção Estética. 

  



 
 

ABSTRACT 
 

Contemporaneous society lives ubiquity to its fullest. However, the ubiquity 

alone does not reflect the reality of today's society, but when it appropriates the 

flexible ability of communication in social organizations, integrated to the digital 

culture, reconfigures a deployed hypermobility, or the ubiquity of networks, 

thought, information, knowledge, communication. In this sense, the changes 

mediated by hypermobility and digital literacy of technological ubiquity also 

resonate intensely in educational action and learning, precisely because these 

are integrated into this movement as an aesthetic of contemporary times. In this 

perspective, this research developed under the Program of Graduate Studies in 

Education, Art and History of Culture, College of Education, University 

Mackenzie, nears the approach to aesthetic perception in educational practice 

of languages the "Pedagogy of (multi) literacies" and the ubiquitous learning. To 

enable these approaches, some essays (ROJO, 2009, 2012a, 2012b, 2013; 

SANTAELLA, 2003, 2007, 2013th, 2013b) were fundamental to understand the 

boundaries of languages, its (multi)literacies, education, in the view the 

ubiquitous learning and the intense effect on the dimensions of 

interdisciplinarity, of digital culture. Thus, in a first discussion plan, with the 

development of the research, there was a need to overcome the basic limit on 

Digital Culture studies, which were already experiencing a lot of research to 

then investigate the implications of these contributions to analyze the aesthetic 

perception of languages educators. This approach was possible, 

methodologically, from the principles of qualitative research in Lankshear and 

Knobel (2008), based on the concept of aesthetic perception of Maffesoli 

(1999), especially in the expansion of this view held by Scherer (2005). 

According to Scherer (2005), the representation that is established in the 

aesthetic perception is possible by releasing and contemplation in the analysis, 

which for both authors (MAFFESOLI, 1999; Scherer, 2005) becomes significant 

by constant motion. Thus, this movement, in the research, is reconfigured and 

by a new reading becomes inherent to the perception that the (multi) literacies 

provides aesthetic languages in the field of the construction range of meanings. 

This referral was realized as a result of applying a structured questionnaire with 

a broad construction of statements and references, which were focused on the 



 
 

main concepts of this study. Methodologically, the composition of the research 

subjects, was developed voluntarily by Art teachers and Languages of three 

campuses that comprise the Federal Institute of Paraná. As data resulting from 

this qualitative analysis, it became clear that educators have already developed 

educational practices out over the teaching of languages integrated to new 

literacies and multiliterates practices. However, they envisioned a need for 

continuous formation that may develop increasingly an interdisciplinary 

aesthetic dimension, enabled from the ongoing dialogue with other fields of 

knowledge. Still, they brought the concern of a pedagogical work focused on the 

digital culture, placing it open in your daily life for this integration. So, they 

demonstrated through their perceptions effective proximity of the aesthetic 

movement of ubiquity in learning, realizing a current importance and 

recognizing an educational action with (multi)literacies practices in modern 

learning scenarios. 

 

Keywords: Digital Culture. Languages. (Multil)iteracies. Ubiquitous learning 

Aesthetic Perception. 
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APRESENTAÇÃO 

Ao considerarmos que “um caminho investigativo é sempre uma 

trajetória construída pelos passos que nos induziram numa determinada 

direção” (GHEDIN; FRANCO, 2006, p.9), a presente pesquisa é inerente aos 

caminhos iniciados nos estudos de mestrado, às experiências e às atividades 

profissionais desenvolvidas em minha trajetória como educador e gestor da 

educação. 

Na perspectiva de Ghedin e Franco (2006), esta trajetória permite 

mostrar horizontes e, desse modo, permite a explicação e justificativa de 

porque, apesar de inúmeros limites que nos impedem de chegar, somos 

capazes de demonstrar que construímos uma caminhada que é enriquecida 

como portadores e produtores de sentido, independente de todas as 

circunstâncias e obstáculos enfrentados.  

Assim, justamente por estarmos sempre chegando e partindo, que na 

certeza da chegada, acabamos por alicerçar os critérios para a partida. Com 

estes critérios, os avanços e as aproximações com o saber são orientados pela 

própria virtude de ir à busca do que nos realiza (GHEDIN; FRANCO, 2006). 

Nas palavras dos autores, é reconhecidamente sábia a ideia de que um saber 

que só se vê na finalização, não consegue perceber que tudo o que se quer do 

final está justamente no meio do caminho. Diante disso, está a importância de 

passar fase a fase do processo de construção de todos os elementos que 

constituem uma pesquisa de natureza qualitativa e interdisciplinar, que fora 

desenvolvida pelas experiências e trajetórias profissionais do autor. 

Desta forma, o percurso desta pesquisa está no aprofundamento da 

cultura digital e o ensino das linguagens a partir de todo a sua complexidade1, 

principalmente pela busca de um olhar sensível sobre o ritmo frenético das 

mudanças na organização da sociedade, que se refletem na educação e no 

ensino. 

                                                           
1 A complexidade que se busca despertar está na permissão de um olhar sobre a prática 
científico-docente, ao introduzir o rompimento com a epistemologia cartesiana. Ao passo que a 
epistemologia de Bachelard (2001) rompe com uma proposição cartesiana e propõe uma 
pedagogia do pensamento complexo. Nesta perspectiva há uma reafirmação da necessidade 
de sempre olhar com outros olhos, desde uma ação simples, porém científica, até o olhar 
múltiplo, envolvido por complexidade. 
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 Ao mesmo tempo, essa pesquisa, encaminha-se para a análise inicial 

de que muitas pesquisas e seus avanços científicos e tecnológicos sempre 

estão em busca de um olhar sensível, único e estético - numa articulação com 

o científico, para dar concretude à pesquisa, ou seja, na busca de um “novo 

espírito científico”2 (BACHELARD, 2001). 

 Numa releitura de Bachelard (2001), acerca do “novo espírito 

científico”, Fonseca (2008) declara que na construção de objetos de pesquisa, 

“há de considerá-lo como um complexo tecido de relações e, para apreendê-lo, 

tanto o pensamento quanto os métodos necessitam exercitar todas as 

dialéticas” (FONSECA, 2008, p.364). Nesse sentido, a ampliação dos estudos 

de Bachelard, realizada por Fonseca (2008), transita entre as possibilidades de 

transformação na docência e a concepção de conhecimento como progresso 

contínuo de retificar e repensar, tão presente na perspectiva interdisciplinar, 

nas linguagens e nos (multi)letramentos relacionados à cultura digital.  

No primeiro capítulo desse estudo, trazemos uma provocação no que 

se refere, essencialmente, às repercussões da cultura digital3 na educação, 

tratando de uma abordagem crítico-reflexivo-cultural de forma mais ampla, 

ainda sem efetivamente ter o enfoque no ensino e suas práticas.  Apresenta, 

assim, como marco inicial questões a partir da organização das redes de 

conhecimento e o processo acelerado de integração das tecnologias digitais da 

informação e da comunicação na educação. 

O segundo capítulo insere-se no campo das discussões da Pedagogia 

dos (Multi)letramentos articulada, inicialmente, pelo Grupo de Nova Londres 

New London Group (1996). O Grupo propõe através da “Pedagogia dos 

Multiletramentos” uma educação linguística contemporânea, obtendo um 

pensamento voltado, desde o ano de 1996, acerca do seguinte 

questionamento: O que é apropriado para todos no contexto de fatores de 

                                                           
2 Para saber mais ler: BACHELARD, Gastón. O novo espírito científico. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 2001. 
3 3  Termo que aparece no final do século XX para designar as novas aprendizagens, 
comportamentos e sociabilidades geradas a partir do uso das novas tecnologias de informação 
e comunicação. Ainda, segundo Coll e Illera (2010), o termo refere-se a um conjunto de 
práticas sociais e culturais próprias da sociedade da informação que estão fortemente 
associadas ou mediadas por tecnologias digitais. Estão incluídos nessa concepção os 
diferentes tipos de saberes, conhecimentos, habilidades, valores dentre outros que formam 
essas práticas. 
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diversidade local e conectividade global cada vez mais críticos? (1996, p.10) O 

Grupo aponta por meio do prefixo “multi” para dois ou mais tipos de práticas de 

letramentos contemporâneos. A concepção envolve, por um lado, a 

multiplicidade de linguagens, mídias e semioses dos processos de significação 

e, por outro, o hibridismo cultural e a pluralidade de interlocuções na 

contemporaneidade. 

Ao encontro desta perspectiva no Brasil, a pesquisadora doutora 

Roxane Rojo, da Universidade Estadual de Campinas, dedica-se a investigar e 

orientar pesquisas acerca dos multiletramentos e as tecnologias, junto ao 

Instituto de Estudos da Linguagem na Unicamp. Para a autora, a 

contemporaneidade e, sobretudo, os textos/enunciados contemporâneos 

colocam novos desafios aos letramentos e às teorias (ROJO, 2013, p.13). A 

autora, ao se referir a textos/enunciados faz referência aos estudos 

Bakhtinianos4, principalmente pela ótica que o autor autoriza de equivaler texto 

e enunciado em seu sentido amplo – estendido a várias linguagens. Esse 

enfoque contribuirá significativamente com a construção de sentido em torno 

dos (multi)letramentos e das linguagens. 

Na continuidade da apresentação, o terceiro capítulo destaca as 

dimensões dos processos de aprendizagem e sua relação com a ubiquidade. 

Nesta convergência entre as duas dimensões que se traduz na concepção da 

“aprendizagem ubíqua”, que fora apresentada, na tese, pelas condições 

propiciadas por meio das tecnologias do acesso e da conexão contínua, que 

afetam diretamente as formas de educar e de aprender. Torna-se relevante 

destacar que as referências da docente e pesquisadora Lúcia Santaella 5  

convergem para um pensamento crítico acerca dos desafios da ubiquidade 

para a educação e, portanto, contribuíram de maneira significativa para a 

construção deste capítulo, bem como pertinentes discussões e reflexões 

trazidas ao longo do percurso da pesquisa. 

                                                           
4 O sentido proposto por Bakhtin (2003) está de acordo com o pensamento que texto, num 
sentido amplo, pode ser considerado como qualquer conjunto coerente de signos, a ciência das 
artes (a musicologia, a teoria e a história das artes plásticas) opera com textos (Obras de arte, 
p. 307). 
5 Docente e pesquisadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Diretora do CIMID, 
Centro de Investigações em Mídias Digitais e Coordenadora do Centro de Estudos Peirceanos, 
na PUC/SP. Autora de múltiplas referências sobre Arte, Comunicação, Cultura, Semiótica, Pós-
Humanismo entre outros. 
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A concepção metodológica conferida à pesquisa é contemplada no 

quarto capítulo. Nesta fase busca-se aproximar a análise teórica dos três 

primeiros capítulos, integrando a revisão da literatura aos instrumentos 

metodológicos da pesquisa. Estes são desenvolvidos por meio da utilização 

semântica “Caminhos da Pesquisa”. Estes caminhos delineiam a organização 

metodológica da pesquisa, a qual é organizada em três caminhos: sendo o 

primeiro traçando um cenário discursivo crítico e reflexivo acerca de uma 

revisão de literatura e, o segundo, encaminha-se à análise das práticas 

docentes no campo das linguagens, com uma multiplicidade de reflexões. 

O terceiro e último procedimento metodológico “Terceiro Caminho da 

Pesquisa” apresenta a composição dos corpora da análise; três campi do 

Instituto Federal do Paraná6. Assim, o principal foco metodológico dirige-se à 

aplicação de um questionário com questões fechadas, porém traz em seus 

enunciados e questionamentos concepções dialogadas para possibilitar ao 

sujeito da pesquisa informações e saberes pertinentes ao estudo em questão. 

Por se tratar de uma pesquisa de perspectiva qualitativa, o caminho 

adotado não objetiva trazer números e dados quantitativos de análise, mas de 

forma crítica o posicionamento dos educadores acerca da sua percepção 

estética, na imersão ou no distanciamento dos temas emergentes da cultura 

digital (ubiquidade e das práticas de (multi)letramento). Assim sendo, consitui-

se uma análise de como esses educadores desenvolvem práticas educacionais 

imersivos na cultura digital, a partir da migração de toda uma cultura de 

textualidades e letramentos impressos para o campo do digital. 

 

 

 

 

 

                                                           
6 O Instituto Federal do Paraná (IFPR) foi criado pela Lei nº 11.892/08. Trata-se de uma 
instituição pública federal de ensino vinculada ao Ministério da Educação (MEC) por meio da 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC). É voltado à educação superior, 
básica e profissional, especializada na oferta gratuita de educação profissional e tecnológica 
nos diferentes modalidades e níveis de ensino. Nesta pesquisa, têm-se como corpora três 
campi do IFPR: um localizado na capital paranaense, Curitiba; um localizado no Interior do 
Paraná, em Londrina e, o terceiro, localizado no Litoral do Paraná, em Paranaguá. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A sociedade contemporânea vive a ubiquidade tecnológica em sua 

plenitude. Nesse sentido, pode-se considerar que a concepção de ubiquidade 

sozinha não reflete à realidade social em que se vive atualmente, mas quando 

esta se apropria de uma habilidade flexível de comunicação e de efeitos 

tecnológicos, desdobra-se numa hipermobilidade, que na ótica de Santaella 

(2013a), configura-se, sobretudo, com a integração dos dispositivos móveis, na 

ubiquidade das redes sociais, da informação, do conhecimento, da 

comunicação, das cidades, do pensamento. 

A dinâmica e os desdobramentos dos efeitos tecnológicos da 

hipermobilidade consistem em construir espaços fluidos, múltiplos não apenas 

no interior das redes sociais, mas como nos deslocamentos espaços-temporais 

advindos do campo vasto, potente e interdisciplinar da cultura digital e das suas 

repercussões. Assim, a Cultura Digital mostra-se como um campo vasto, 

interdisciplinar e potente, justamente pela sua articulação com qualquer outro 

campo de conhecimento, não somente a tecnologia, mas a arte, a educação, a 

filosofia, a sociologia.  

A compreensão de Cultura Digital está, também, na proposta 

expandida da educação formal, pois pode maximizar e ampliar muitos campos 

de saberes oferecidos, estando ligados aos contextos da educação escolar ou 

encontrar-se em espaços não formais de aprendizagem. Esses podem ser 

caracterizados por meio das mídias, do acesso à informação, ao conhecimento 

e saberes disponibilizados em ambientes não escolarizantes. 

A Cultura Digital, de acordo com Santaella (2013a), está presente nos 

processos de aprendizagem aberta e ubíqua, que contemporaneamente 

possibilitam processos espontâneos, assistemáticos, atualizados ao sabor das 

circunstâncias e de curiosidades contingentes de conhecimento. Desse modo, 

a ubiquidade na educação e na aprendizagem, pode ser inerente à perspectiva 

da “ecologia das mídias”, referência cunhada por Santaella (2013a) - a qual se 

concretiza nas ações em torno das tecnologias de informação e de 

comunicação e de todas as comunidades culturais a que elas dão origem e 

nela se desenvolvem, dando forma e as dinamizando, por meio de protocolos, 

práticas, instituições e poderes. A expressão “ecologia das mídias” tornou-se 
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campo teórico interdisciplinar das linguagens por conseguir traduzir-se numa 

corrente teórica e aproximar-se de uma sociedade mediatizada e midiatizada7.  

Desta forma, o conceito epistemológico da mediação proposta pela 

mediatização está na tradução dos signos de todas as naturezas, ou seja, dos 

signos verbais, visuais, sonoros, audiovisuais e, ainda, todo o conjunto de 

possibilidades da hipermídia contemporânea. 

Ao encontro teórico e metodológico da perspectiva da ecologia das 

mídias e da ubiquidade nos processos interligados aos saberes, informações e 

conhecimentos encontra-se a “Pedagogia dos (Multi)letramentos”. Esta trata de 

uma formação letrada com competências para garantir os “alfabetismos” 

necessários às práticas multiletradas, baseadas em tecnologias e ferramentas, 

textualidades, semioses e linguagens. 

Segundo Rojo (2013), a ideia da “Pedagogia dos (Multi)letramentos”, 

caracteriza-se num processo de ruptura entre o mundo escolar e o mundo 

vivido pelas crianças e jovens nos ambientes externos ao contexto escolar. 

Podemos conectar estes dois mundos por meio de práticas de letramentos 

contemporâneos, compreendendo, assim, a fusão das linguagens, com 

resultados de um trabalho pedagógico qualitativo e interdisciplinar. Contudo, 

para que esta compreensão ocorra, os educadores precisam dispor de 

elementos que tragam a construção de sentido num ótica interdisciplinar, 

essencialmente para que o “fazer pedagógico” seja ressignificado por uma 

habilidade ou percepção estética e da ubiquidade. 

Diante das perspectivas de movimento e dos novos paradigmas de 

aprendizagem, na contemporaneidade, em que as rupturas com os modelos 

sequenciais, hierárquicos, lineares e fechados de aprendizagem acabam por 

delinear o problema de pesquisa que se propõe a presente investigação: a 
constituição de percepções estéticas de educadores acerca de 
linguagens sobre a mediação 8  da ubiquidade na aprendizagem e a 
repercussão das práticas de (multi)letramento da Cultura Digital. 

                                                           
7 Para Santaella (2013), mediatizadas e midiatizadas são palavras distintas. Mediatizada vem 
de mediação, um conceito epistemológico que se traduz por signos de todas as naturezas – 
verbais, visuais, sonoros e todas as misturas, que se encarnam, circulam e são difundidos pela 
midiatização. 
8  A mediação que se propõe com a ubiquidade é inerente ao contexto da mobilidade, 
da hipermobilidade e da conectividade – não mais ao sentido tradicional de mediação na 
relação professor/aluno. Nesse sentido, a mobilidade, a hipermobilidade e a conectividade das 
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Com esta síntese do problema de pesquisa, a Cultura Digital, seus 

hibridismos e as experiências advindas da dimensão estética, da visualidade, 

do digital e da virtualidade são contextualizados como pressupostos reflexivos 

ao longo de toda a abordagem da pesquisa.  

Com este desenvolvimento científico, a pesquisa se constrói por meio 

da ótica desafiadora da interdisciplinaridade. Assim, a discussão sobre a 

ubiquidade, é traduzida, neste enfoque, por meio da aprendizagem ubíqua, 

possibilitada nos espaços multidimensionais9 e multifacetados do aprender - 

aos quais possibilitam abordagens de relevância em torno da finalidade de 

formar cidadãos para uma sociedade tecnologicamente desenvolvida ubíqua e 

aberta. 

 
 
1.1 TRAJETÓRIA PESSOAL E PROFISSIONAL 

 

Esta organização textual introdutória será composta de todas as 

apresentações para o entendimento do presente estudo, minha trajetória 

pessoal, os desafios e objetivos que foram despertados diante dos contextos 

possíveis de (multi)letramentos, da aprendizagem ubíqua e da Cultura Digital e, 

sobretudo, do desafio de refletir sobre o ensino das linguagens dos campi 

Institutos Federal do Paraná, corpora da pesquisa. 

 
Um saber que só vê a sua finalização não consegue perceber que 
tudo o que se quer do final está justamente no meio do caminho. A 
ilusão na construção da chegada cega para a travessia e impede a 
percepção de tudo aquilo que comporta a riqueza de permanecer 
buscando (GHEDIN; FRANCO, 2006, p.9). 

Ao considerarmos que toda a pesquisa parte de uma inquietude e/ou da 

própria história do pesquisador, enquanto sujeito imerso na sociedade e que, 

                                                                                                                                                                          
redes não diz respeito aos espaços físicos; mas é tecida e potencializada estão 
pelos espaços intersticiais, aos quais ampliam ainda a construção do conhecimento na 
contemporaneidade. 
9  De acordo com Santaella (2007), estes espaços são reforçados e incrementam a 
disseminação do conhecimento pela multidimensionalidade do espaço é inseparável da 
hipermobilidade (a mobilidade física acrescida dos aparatos móveis que nos dão acesso ao 
ciberespaço).  
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portanto, se desenvolve no meio familiar, social e profissional, destaco, neste 

momento, alguns pontos relevantes de minha caminhada10.  

Desta forma, aproprio-me do pensamento de Ghedin e Franco (2006) 

quando os autores dizem que a pesquisa é sempre uma trajetória construída 

pelos passos que nos induziram numa determinada direção. O horizonte do 

pesquisador é sempre estar chegando e partindo. Aproprio-me das palavras de 

Ghedin e Franco (2006), ao passo estas que se aproximam de minha realidade 

de pesquisa e experiência interdisciplinar com as direções que a profissão 

acabaram por delinear. Para os autores, quem vive como pesquisador num 

percurso interdisciplinar sempre chega e parte em busca de novos 

conhecimentos, por outro lado, estes já internalizados num novo momento, 

trazem à experiência da formação como docente numa nova ótica, sempre na 

evolução de novos saberes. 

 Assim minha caminhada inicia em meio a pessoas muito simples, sem 

conhecimento escolarizante e de pesquisa, e é justamente neste cenário que 

me transformou e intermediou a tantas experiências no campo profissional da 

educação. Neste percurso ressalto o pensamento de Heidegger (1987), quando 

o autor reflete que para uma experiência se tornar algo significante e que nos 

alcança, que se apodera de nós, que nos tomba para, então, assim nos 

transformar. 

 
Quando falamos em “fazer” queremos dizer aqui: sofrer, padecer, 
tomar o que nos alcança respectivamente, aceitar tomar o que 
submetemos a algo. Fazer uma experiência quer dizer, portanto, 
deixar-nos abordar em nós próprios pelo que nos interpela, entretanto 
e submetendo-nos a isso. Podemos ser assim transformados por tais 
experiências, de um dia para outro ou no transcurso do tempo 
(GHEDIN; FRANCO, 2006, p.23). 

 

Na continuidade, transformada por experiências, é necessário 

conhecer as origens de minha família. Uma família do interior do Rio Grande do 

Sul, que migrou na década de 80 para o Litoral no Paraná, buscando melhoria 

                                                           
10  A descrição e a narratividade das experiências serão conduzidas em primeira pessoa do 
discurso, diferentemente das outras partes que compõe a textualidade da tese. Por se tratar de 
um texto no qual enfoca a trajetória pessoal e profissional do autor do estudo é que se optou 
em fazer esta distinção de linguagem. 
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e qualidade de vida.  Sou quinto e último filho, único nascido no Paraná. Nasci 

e cresci na região litorânea do Paraná.  

Apesar de alguma instabilidade vivida pela família, uma única coisa 

que jamais poderia ser excluída foi o estudo. Isso se deu pelo fato de todos os 

irmãos se dedicarem exclusivamente ao trabalho no comércio da família, 

excluindo a continuidade dos estudos por já terem condições de trabalho – no 

início da organização familiar, estes, não tinham o interesse pelos estudos, 

tendo em vista que as condições de trabalho da família eram baseados no 

comércio e, com isso, já tinham seu sustento. Este fato me fez pensar que com 

uma formação superior teria melhores oportunidades de vida futura. 

Desta forma, no ano de 1997 iniciei o Ensino Médio. Este ano foi 

exatamente o período em que no ensino público, de meu município, não 

disponibilizara mais a formação de docentes, no nível médio. Diante desta 

busca, em 2000, iniciei o curso de Letras na Universidade Estadual do Paraná, 

na época ainda Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de 

Paranaguá. Com a vivência no curso, um mundo novo se abria diante de 

minhas perspectivas de conhecimento, de vida e de trabalho. Neste contato 

com a formação de docente e, já tendo nos primeiros anos a oportunidade de 

lecionar no ensino público, tive a certeza que a docência traria uma realização 

esperada, enquanto profissão. 

 Com a conclusão da licenciatura, dei o início a primeira especialização 

e, por consequência, o contato com a pesquisa. A primeira pós-graduação, no 

campo da Educação, teve formação na área da Educação Inclusiva pela 

Universidade Federal do Paraná, no departamento de Psicologia. Posso 

considerar que a especialização contribuiu para refletir e me posicionar, 

metodologicamente, de maneira mais coerente na educação básica, 

compreendendo a necessidade da formação do educador para a diversidade e 

inclusão, tão presentes na escola contemporânea.  

No decorrer de minha formação, também busquei me especializar nos 

estudos na área de ensino de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, 

disciplinas ministradas por mim na época. Conclui este curso na Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná.  

No campo profissional, após alguns anos de dedicação como docente 

do ensino fundamental e médio, surge a oportunidade no ensino superior como 
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professor substituto, no Setor de Educação, da Universidade Federal do 

Paraná. Os dois anos com a experiência na docência do ensino superior 

trouxeram uma aproximação entre a teoria e a prática, experienciada na escola 

pública, principalmente com as disciplinas de formação de educadores nas 

licenciaturas. 

Com o início do mestrado, em 2008, tive a oportunidade de continuar 

no campo da pesquisa e, além disso, a possibilidade de saberes na área da 

Comunicação Social e das linguagens. As inspirações para a dissertação 

surgiram do hibridismo entre os campos da Comunicação e Educação. Por 

tratar, efetivamente, de uma pesquisa de interface interdisciplinar, houve, na 

época, a necessidade de buscar no campo da Comunicação respostas para 

compreender questões referentes ao processo educativo.  

Nesse contexto, os blogs, como um sistema de comunicação 

educativo, foram selecionados como corpora da pesquisa. Por sua vez, o 

objetivo a ser alcançado, no decorrer dos estudos, foi ampliado pelas 

discussões acerca da mídia digital e sua possível reconfiguração enquanto 

uma estratégia educativa, possibilitando um olhar para a construção 

compartilhada de conhecimento no ciberespaço.  

Em 2011, já na fase de conclusão do mestrado tive a oportunidade, 

num período de três anos, de assumir a função de dirigente municipal de 

Educação e Cultura, na minha cidade natal, Matinhos. Com isso, eu retornaria 

à minha cidade para o desafio do novo cenário de trabalho. Esta atividade 

proporcionou experiências importantes, principalmente no contato direto com a 

gestão educacional, com uma perspectiva de toda uma organização política 

municipal de educação, suas diretrizes e relacionamentos com a comunidade, 

gestão pública e políticas de ensino.  

Após este desafio, acabo retornando à capital paranaense, saindo da 

perspectiva da gestão pública e adentrando ao trabalho numa empresa 

corporativa. Nesta etapa, por três anos desenvolvi consultorias na área da 

educação, ministrei cursos e palestras em muitos estados brasileiros. Esta 

experiência possibilitou, sobretudo, um contato importante com formação 

continuada de gestores da educação e educadores. 

No ano de 2012, publiquei o livro “Comunicação e Educação: conexões 

de sociabilidade e convergência digital”, publicado pela Editora CRV, em 
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Curitiba. A primeira obra trazia boa parte das discussões iniciadas no mestrado 

na área de concentração dos processos comunicacionais e práticas midiáticas 

e sua aplicabilidade na educação. 

Com a experiência com a formação de professores e na coordenação 

de projetos em vários estados, percebi que ainda sentia a necessidade de 

voltar à educação pública. Desse modo, no final de 2013 fui aprovado no 

concurso público para Técnico em Assuntos Educacionais, no Instituto Federal 

do Paraná. Ao assumir a função, iniciei meu trabalho na Pró-Reitoria de 

Extensão, Pesquisa e Inovação da instituição.  

Após alguns meses de trabalho na equipe técnica pedagógica, fui 

convidado para assumir a função de Diretor de Ensino e Desenvolvimento de 

Tecnologias Educacionais, na diretoria de Educação a Distância. A modalidade 

de EaD no IFPR oferta cursos a alunos, em vários estados brasileiros, além de 

desenvolver projetos educacionais com a prática inclusiva de acesso à 

formação de nível técnico, tecnológico e superior. 

Com a nova atividade na área de gestão educacional, com a 

organização das coordenações de Ensino Médio e Educação Profissional, de 

graduação e pós-graduação, além da coordenação de Tecnologias 

Educacionais estão sob minha supervisão. Este se tornou um desafio, lançado 

no decorrer da qualificação no doutorado. Todas as discussões, neste que 

ainda é o atual trabalho, vão exatamente ao encontro das atividades de 

pesquisa desenvolvidas até agora, todas muito ligadas à práticas, reuniões e 

encaminhamentos didáticos que envolvem tecnologias na educação, no campo 

da gestão de tecnologias na educação e gestão da modalidade de educação a 

distância. 

Ainda com o enfoque das tecnologias, no primeiro semestre de 2014, 

organizei o livro “Integração das tecnologias e da cultura digital na educação: 

múltiplos olhares” com a Profa. Dra. Graciela Inés Presas Areu, professora e 

pesquisadora da Universidade Federal do Paraná.  

Nesta trajetória, desde os primeiros artigos e os primeiros congressos, 

tive a oportunidade de apresentar pesquisas em congressos e seminários 

nacionais internacionais, com discussões sobre a Educomunicação, a Mídia-

educação e os processos educativos e comunicacionais da blogosfera. 

Atualmente minhas pesquisas continuam na grande área da Comunicação e da 
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Educação, mas direcionam-se ao processo da Cultura Digital e sua apropriação 

e integração na ação educacional, mais especificamente no trabalho 

pedagógico sob a perspectiva da interdisciplinaridade. 

 
 
1.2 DESAFIOS DA PESQUISA 

 

Os desafios da pesquisa são oriundos das transformações que 

perpassam o pensamento pedagógico e a concepção de educação para 

desvendar os porquês de um pensamento mais global em torno da cultura das 

redes e dos efeitos do crescente cenário do digital nas linguagens e na 

educação. 

Lançado o desafio, tornou-se importante recorrer às leituras de 

repertórios disponibilizados em livros, periódicos, teses e artigos sobre este 

enfoque. Com essas leituras, foi possível reconhecer que há uma mediação 

forte entre o campo da interdisciplinaridade e as linguagens, todavia poucos 

estudos que enfocassem a aprendizagem ubíqua e os (multi)letramentos 

unidos numa proposta de pesquisa, pois de um lado nas pesquisas, estavam a 

aprendizagem ubíqua, instaurada pela ubiquidade da computação, e, de outro, 

a pedagogia dos (multi)letramentos, dando conta das diversidades culturais e 

semióticas, compreendendo como esta se manifesta e funciona na sociedade 

por meios da multiplicidade de textos escritos, sonoros, imagéticos, 

audiovisuais e hipermidiáticos. 

Mais especificamente, o campo de Pedagogia dos (Multi)letramentos, 

nesta pesquisa, será alicerçado no desenvolvimento de linguagens híbridas e 

líquidas, justamente pelo foco interdisciplinar, que é embutido nestas 

concepções. 

Assim, este processo parte do conceito de letramento para uma forma 

mais ampla, a qual não somente desenvolve seu olhar para a textualidade 

escrita, mas também para a visualidade e virtualidade para a percepção de 

outras linguagens, que estão interligadas ou imbricadas. 

O desafio da pesquisa, portanto, está em caracterizar, a partir de um 

viés científico interdisciplinar, uma discussão que vislumbre a ubiquidade, a 

qual é traduzida, neste enfoque, por meio da aprendizagem ubíqua, 
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demonstrada como espaços multidimensionais e multifacetados do aprender. 

Para Santaella (2007), estes espaços são reforçados e incrementam a 

disseminação do conhecimento.  A multidimensionalidade do espaço, segundo 

a autora, é inseparável para o que ela chama de hipermobilidade, a mobilidade 

física acrescida dos aparatos móveis que nos dão acesso ao ciberespaço 

(SANTAELLA, 2007, p.155-188). 

Diante disso, as expectativas da pesquisa estão em possibilitar no 

quadro destas abordagens, uma relevância para os processos de 

aprendizagem aberta e ubíqua, considerando que há um conjunto de práticas 

participativas e colaborativas entre os professores das linguagens. E ainda 

como estes docentes partilham de um pensamento que concebe novos 

processos de aprendizagem numa percepção estética interdisciplinar. 

Considera-se, contudo, que esta percepção estética está no movimento 

que, ao mesmo tempo, propõe a dialogia entre os campos de conhecimento e 

as ações docente e discente; a autonomia do processo formativo e, ainda, a 

inovação - com uma proposição didática que promova práticas multiletradas a 

partir da integração da cultura digital.  

 

 
1.3 PROVOCAÇÕES E PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A perspectiva de Silva (2013) sobre as possibilidades tecnológicas 

advindas da cultura digital estão para além de todos os dispositivos de 

informação e entretenimento, sendo integradas como fontes de 

desenvolvimento no processo educacional, sobretudo a partir de uma 

concepção que se amplia da “educação móvel e conectada”. 

Desta forma, como aplicar, a partir das possibilidades tecnológicas da 

cultura digital, práticas multiletradas? Como recontextualizar a prática educativa 

das linguagens para que ela integre outra forma de mediar o acesso ao 

conhecimento, sua produção e aprendizagem ubíqua?  

Desse modo, estas provocações despertam para uma concepção de 

educação estabelecida entre o digital e o tecnológico, mas, por outro lado, há a 

preocupação em estabelecer um diálogo das organizações de ensino com uma 

sociedade tecnologicamente desenvolvida. O desafio existe e pertence também 
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ao pensar do ensino das linguagens na contemporaneidade, a partir da 

constatação de que nesta sociedade tecnológica também se vive a ubiquidade 

de forma plena. 

Assim, diante destas primeiras provocações tem-se o problema de 

pesquisa a qual com as reflexões em tela o presente estudo busca responder: 
por meio da cultura digital, como são constituídas as percepções 
estéticas dos educadores das linguagens, quanto aos temas que surgem 
de práticas multiletradas e da aprendizagem ubíqua?  

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 
Entre as relações que se apresentam nas pesquisas interdisciplinares 

da educação, da comunicação e da tecnologia, torna-se importante destacar 

que o processo educativo na compreensão da escola atual. Segundo Brito e 

Vermelho (2014), deve haver uma leitura atenta do atual e do seu cotidiano: 

 
Permitirá compreender, em função desses aspectos [...] a escola que, 
inserida nesse contexto, sofre implicações não só porque passa a 
incorporar esses meios de comunicação no seu cotidiano, mas 
também e principalmente porque no seu interior os sujeitos que 
efetivamente fazem a educação trazem experiências formativas 
com/pela e por essas mídias (BRITO; VERMELHO, 2014, p78). 

  

Na ótica das autoras, as tecnologias da informação e da comunicação 

trazem mudanças significativas ao processo formativo, no entanto cabe aos 

pesquisadores ficarem atentos ao rumo da formação docente para que possam 

conciliar, comparar, propor diálogos entre os pensadores que se voltam com 

criticidade deste campo emergente de conhecimento, sobretudo para que sua 

atuação entendam a dinâmica interna escolar e acadêmica em todos os níveis 

e modalidades de ensino. “O que está colocado é o desafio de compreender a 

posição das instituições no processo de formação” (BRITO; VERMELHO, 2014, 

p78). 

Consideravelmente os avanços das tecnologias digitais acabam por 

vislumbrar mudanças significativas, principalmente na necessidade de novas 

qualificações e, portanto, trazer ao campo educacional novas exigências 
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profissionais, novas potencialidades para as ações em torno das atividades 

pedagógicas com a integração de uma cultura digital. 

As relações que são estabelecidas contemporaneamente entre cultura 

digital e educação criam novas condições e inúmeras estratégias para integrar 

de maneira eficaz as tecnologias digitais da informação e da comunicação. 

Este processo possibilita não só a mudança de comportamentos na sociedade, 

mas uma forte repercussão na ação educacional, agregando qualidade ao 

processo pedagógico.  

 
  

2 OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

• Investigar as percepções de educadores de Arte e Línguas do IFPR11, 

excepcionalmente sobre o prisma interdisciplinar, das estéticas 

contemporâneas da Cultura Digital, a partir da aprendizagem ubíqua e 

dos (multi)letramentos. 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Constituir por meio do campo teórico e metodológico dos estudos 

interdisciplinares da Cultura Digital, dimensões e aproximações com 

a prática pedagógica no ensino das linguagens. 

• Analisar junto a três organizações de ensino do IFPR, corpora da 

pesquisa, o desenvolvimento de práticas das linguagens e sua 

relação com a Cultura Digital. 

• Discutir a ubiquidade na sociedade e seu reflexo no processo 

formativo interdisciplinar, principalmente acerca de alguns 

movimentos advindos da Cultura Digital; 

                                                           
11 Instituto Federal do Paraná. Os corpora da pesquisa será composto por três campi, um 
localizado na capital paranaense Curitiba, um localizado no Litoral do Paraná, em Paranaguá e 
um localizado no interior do Paraná, na cidade de Londrina. 
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• Refletir sobre os impactos culturais e a relação de um novo 

paradigma lançado por desafios de compreender novos espaços de 

letramentos, advindos da ubiquidade tecnológica. 
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 A INTEGRAÇÃO DA CULTURA DIGITAL NA EDUCAÇÃO 
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CAPÍTULO I 
 
1 A INTEGRAÇÃO DA CULTURA DIGITAL NA EDUCAÇÃO 

 
Pensar a comunicação e a convergência dos recursos tecnológicos 
na educação implica simultaneamente, pensar como universalizar os 
conhecimentos e, como viabilizar o diálogo de saberes no marco das 
diversas culturas, em particular, pensando incluir mais pessoas na 
possibilidade de ter uma vida digna e democratizar o acesso aos 
direitos humanos e sociais (AREU, 2014, p.15). 
 

Este capítulo aproxima a cultura digital à educação, como processo de 

ruptura e transformações, constituindo-se numa perspectiva de mudança no 

pensamento e na prática educacional. Discute-se, assim, os impactos culturais 

e a relação de um novo paradigma lançado por meio de desafios de se 

compreender os espaços formativos contemporâneos e as novas experiências 

de letramento em torno da Cultura Digital. 

A sociedade contemporânea vive a ubiquidade tecnológica em sua 

plenitude, sendo assim, como pensar a prática docente diante das mudanças e 

transformações mediadas pela ubiquidade advinda com a Cultura Digital? 

A cultura digital é constituída numa complexa e ampla rede de 

significações ligadas às tecnologias da informação e da comunicação. As 

formas de sociabilidade, na cultura digital, produzem múltiplas linguagens 

(visual, audiovisual, oral, musical, escrita) que possuem como principal 

característica a convergência, entrelaçando redes digitais, conexões de 

significados de um fluxo constante e ininterrupto de formação, informação e 

conhecimento.  

Porém, a Cultura Digital mesmo tratando-se de um campo vasto e 

interdisciplinar, não pode ser observada como um fim da tecnologia, mas como 

um campo de conhecimento que se articula com outro: a arte, a educação, a 

psicologia, a filosofia, a sociologia. A compreensão da Cultura Digital e do seu 

reflexo na educação está em processo de reconhecimento, no entanto mesmo 

que, de maneira não tão visível, possibilita a ideia de redes de conhecimento e 

saberes, os quais alteram o ensino e a aprendizagem dos espaços formais 

(escolarizantes/organizações de ensino) e não formais de ensino (mídias, 

redes digitais, conhecimentos produzido pela humanidade em contatos com 

seus pares). 
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Considera-se que num fluxo revolucionário das formas de buscar 

informação, formação e conhecimento, a internet possibilitou uma ampla 

dimensão de sociabilidades, porém não se pode mais minimizar todos estes 

efeitos somente como uma proposta humana de sociabilidade. Nessa 

perspectiva, alguns estudos evidenciam que o fundamento social da internet 

vai além da sociabilidade, configurando a maneira de se estabelecer as 

relações entre as pessoas e grupos sociais na contemporaneidade. 

 Estas relações que são estabelecidas de numerosas formas, adaptam 

formas de viver numa sociedade em rede (CASTELLS, 2003), a qual evidencia 

a adaptação humana num alcance natural, isto é, há um consenso entre muitos 

olhares (BAUMAN, 2008; LEVY, 1999; SANTAELLA, 2013a) que observa que 

esta sociedade traz consigo uma adaptação constante com objetos materiais. 

Assim, a própria mídia digital, oriunda da cultura digital (codecs digitais) 

pode ser vista como um conjunto de veículos e objetos materiais de 

comunicação, mas a amplitude de seu acesso na sociedade permite a 

distribuição da comunicação do digital, sobretudo por absorver características 

visuais, impressas/escritas, sonoras e audiovisuais. 

Para se pensar num enfoque específico sobre a concepção de Cultura 

Digital para então concretizar seu enfoque para as contribuições à educação, 

torna-se relevante reconhecer, primeiramente, como alguns estudos anteriores 

discutiam sobre as formas de comunicação e de cultura.  

Os estudos acerca da cultura digital são muito importantes para se 

pensar fundamentos e temáticas em Arte, Ciência e Tecnologia e 

Arte/Educação contemporânea, pois ao conectar tantas pessoas em contextos 

de diversidade cultural, abrem possibilidades de acesso a informações, de 

trabalho e de diálogo impensáveis até bem pouco tempo atrás. 

 Já em seus estudos no início dos anos 2000, a pesquisadora Lúcia 

Santaella trazia uma analogia de mistura para cultura, no entanto ao mesmo 

tempo destacava diferenças entre a Cultura das Mídias, a Cultura de Massa e a 

Cultura Digital:  

 
 
 
Enfim, cultura de massas, cultura das mídias e cultura digital, embora 
convivam hoje em um imenso caldeirão de misturas, apresentam 
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cada uma delas caracteres que lhes são próprios e que precisam ser 
distinguidos, sob pena de nos perdermos em um labirinto de 
confusões. Uma diferença gritante entre a cultura das mídias e a 
cultura digital, por exemplo, está no fato muito evidente de que, nesta 
última, está ocorrendo a convergência das mídias, um fenômeno 
muito distinto da convivência das mídias típica da cultura das mídias 
(SANTAELLA, 2003, p.27). 

 

Para a autora, é preciso perceber distinções, mas por outro lado essas 

distinções não devem levar a negligenciar o fato de que se vive numa 

verdadeira hibridização de todas as formas de comunicação e de cultura. 

Assim, pode-se considerar que as marcas da cultura e os processos formativos 

advindos do digital, na contemporaneidade, potencializam a expansão de 

plataformas de informação e de conhecimento. Constroem-se, desta forma, 

novos olhares interdisciplinares a partir destas marcas culturais e inúmeras 

possibilidades de aprendizagem, de aquisição de conhecimento e mediação, 

sobretudo, com o surgimento de novas ambiências. 

Com a exploração das interfaces advindas da internet e com a 

introdução de um modo de vida e de comportamentos assimilados pela Cultura 

Digital, marcados pela mediação, transformam a simplicidade de transmissão 

de informações em obsoleta e sem fundamento, possibilitando o surgimento de 

muitos questionamentos importantes sobre as disposições comunicacionais do 

computador. Considera-se, contudo, que estes questionamentos corroboram 

para os objetivos de educar na contemporaneidade, sobretudo, por possibilitar 

um processo de mediação com as tecnologias digitais e, com isso, trazer ao 

campo da educação, novas possibilidades de se observar os processos de 

ensino e aprendizagem. Desse modo, a estrutura de pensamento linear, 

advindo da significação de uma tendência educacional tradicional, dá lugar aos 

novos fluxos de comunicação e informação, que contribuem de forma direta ou 

indiretamente para o compartilhamento, a mediação e a construção do 

conhecimento. 

Uma questão-chave está em compreender que a Cultura Digital 

apresenta desafios ainda mais amplos para as organizações de ensino, 

principalmente porque para que seja difundida e trazida plenamente à 

sociedade, enfrenta em seu cerne a desigualdade de acesso aos recursos 

tecnológicos, que em sua plenitude potencialmente constroem espaços 

contextualmente digitais. 
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O acesso à informação e ao conhecimento, neste caso, podem ser 

considerados pontos principais destes espaços que se habilitam simples 

ferramentas superficiais de informação no cotidiano, em recursos 

fundamentalmente contemporâneos de acesso ao conhecimento. Num 

concepção expandida de Cultura Digital, o acesso de que se fala é mais que a 

disponibilidade de recursos tecnológicos ou até mesmo o domínio e técnica da 

usabilidade.   

Manuel Castells, pesquisador espanhol, já no início dos anos 2000, 

dizia que estávamos diante de um “novo paradigma tecnológico”. Segundo o 

autor, a organização social em torno das tecnologias da informação era 

associada às profundas mudanças na sociedade.  

 
O fenômeno da internet e seu impacto na vida das pessoas seriam, 
neste sentido, apenas uma manifestação a mais e com toda certeza 
não a ultima, do novo paradigma tecnológico e das transformações 
socioeconômicas e socioculturais a ele associadas (COLL; 
MONEREO, 2010, p.16). 

 

Na perspectiva dos autores, a internet não pode ser vista apenas como 

uma ferramenta de busca e de comunicação, mas que, além disso, ela 

dinamiza um novo espaço global para o desenvolvimento social e por 

consequência de discussões acerca do conhecimento, da informação e da 

educação, os quais sofrem alterações por meio da Cultura Digital. Desta forma, 

torna-se importante destacar, historicamente, como o fenômeno das 

tecnologias e da internet foram fazendo parte do contexto da educação no 

Brasil. Embora tenha sido a partir dos anos 90 que as políticas educacionais de 

inclusão digital iniciaram um enorme investimento financeiro, por meio de 

programas e projetos governamentais, pode-se dizer que o impacto deste 

desenvolvimento de programas com o objetivo principal de integrar as 

tecnologias ao processo educativo acabou por construir novas exigências 

profissionais docentes no campo da educação um pouco mais tarde.  

 Neste sentido, desde o surgimento dos primeiros programas do MEC, 

no Brasil, como o PROINFO12, criado em 1997, já se observava que havia uma 

                                                           
12 O ProInfo, inicialmente denominado de Programa Nacional de Informática na Educação, foi 
criado pelo MEC, através da Portaria nº 522 de 09/04/1997, com o objetivo de promover o uso 
da tecnologia como ferramenta pedagógica no ensino público fundamental e médio. O 
funcionamento deste programa se dá de forma descentralizada, existindo em cada unidade da 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=POR&num_ato=00000522&seq_ato=000&vlr_ano=1997&sgl_orgao=MED
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grande necessidade de formação de professores para a utilização dos recursos 

tecnológicos, pois se a sociedade evoluiu no sentido de utilizar novos recursos 

e meios tecnológicos, as metodologias educacionais também teriam influência. 

Com este movimento, outros programas governamentais surgiram, neste 

cenário, destaca-se o PROUCA13 - Projeto “Um Computador por Aluno” é uma 

derivação do projeto One Laptop per Child (OLPC), desenvolvido pelo MIT 

(Massachusetts Institute of Technology), através de Nicholas Negroponte, 

Seymort Paper e Mary Lou Jepsen.   

O PROUCA, segundo a Câmara dos Deputados (2008), tem como 

objetivo gerar e socializar novas formas de uso do computador portátil em 

escolas públicas brasileiras, em parceria com universidades, estados e 

municípios, com vistas a desenvolver a inclusão digital escolar, favorecer a 

utilização pedagógica das TIC e a inovação.  

Conforme Almeida (2013), utilizado inicialmente como experimento em 

cinco escolas, no ano de 2010, o PROUCA14, se expandiu e foi implantado em 

trezentas escolas de educação básica em um projeto-piloto de amplitude 

nacional. Neste projeto participam escolas que pertencem a redes de ensino de 

municípios ou estados de todo o País, sendo urbanas, rurais, quilombolas ou 

indígenas. 

Desta forma, pode-se dizer que educação formal, de um lado, vive a 

intensa massificação do acesso a estes meios tecnológicos, inclusive com um 

percurso da própria gestão pública, como os projetos aqui contextualizados. 

Contudo, há um fator negativo, pois este processo encaminha-se, muitas 

vezes, para a massificação, caracterizando uma integração sem a reflexão 

necessária sobre o uso adequados das tecnologias.  Na ótica de Almeida 

(2013) o próprio PROUCA pode trazer resultados pouco relevantes quando a 

                                                                                                                                                                          
Federação uma Coordenação Estadual, e os Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE), 
dotados de infraestrutura de informática e comunicação que reúnem educadores e 
especialistas em tecnologia de hardware e software. Com o Decreto n° 6.300, a partir de 12 de 
dezembro de 2007, o ProInfo passou a ser Programa Nacional de Tecnologia Educacional, 
tendo como principal objetivo promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e 
comunicação nas redes públicas de educação básica 
13 Os criadores do projeto apresentaram ao então Presidente da República do Brasil, Luis 
Inácio Lula da Silva, em 2005, em Davos, nos EUA. Ao voltar ao Brasil, o Presidente Lula 
solicitou estudos sobre a viabilidade do projeto de acordo com a realidade brasileira. 
14 Neste projeto participam escolas situadas em todos os estados do país, que pertencem a 
redes de ensino de municípios ou estados do país, sendo urbanas, rurais, quilombolas ou 
indígenas. 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=DEC&num_ato=00006300&seq_ato=000&vlr_ano=2007&sgl_orgao=NI
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exploração pedagógica de um potencial específico da mobilidade, sem o foco 

efetivo na aprendizagem e na criação da inovação educativa, assim, “o simples 

uso pedagógico da tecnologia não garante a prática inovadora” (ALMEIDA, 

2013, p. 27).  Portanto, 

 
[...] os caminhos que a sociedade contemporânea está tomando a 
partir do impacto da integração das tecnologias digitais da informação 
e da comunicação têm exigido uma revisão de concepções, 
metodologias e recursos.  Estar diante deste processo nos faz refletir 
em busca da ampliação de discussões em torno as relação 
tecnologias, cultura digital e educação (AREU; FOFONCA, 2014, 
p.07). 

 

Ao ampliar estas discussões, assim como expõem os autores, torna-se 

pertinente reconhecer que pensar nas potencialidades da cultura digital, torna-

se muito mais que disponibilizar recursos tecnológicos, mas também constituir 

um processo formativo para os professores, de acordo com as habilidades 

necessárias para sua utilização eficaz e, além disso, observar as organizações 

formais de ensino como espaços de uma adoção crítica da cultura digital. Para 

tanto, é necessária uma reestruturação sensível não apenas de uma teoria da 

educação contemporânea, mas de uma ruptura de concepção da prática 

educativa. 

Desta forma, pode-se considerar que as mudanças provocadas pelas 

tecnologias digitais da informação e da comunicação, no comportamento e na 

cultura envolvem a sociedade e assim devem ser discutidas também no âmbito 

das instâncias participativas, como os conselhos municipais e estaduais de 

Educação. Estas instâncias são necessárias para a discussão, principalmente 

por verificar-se que no campo da educação vários programas, com inúmeros 

parceiros, dentre eles o governo federal e governos estaduais e municipais 

voltam-se para a formação de seus conselhos e estes podem averiguar os 

cenários de programas e projetos de inclusão digital, tendo em vista que todos, 

a um só tempo, são educadores e aprendizes quando o assunto é a emergente 

tecnologia. 

 
Ora, a introdução da informática na educação, seja por meio de 
laboratórios ou de criação de espaços específicos para se promover 
essa inclusão digital, interfere no alcance dos fins educacionais a que 
nos referimos. É fundamental que os gestores e os educadores 
saibam claramente o que se deseja com os computadores e a 
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informática na educação, ou seja, quais são as suas finalidades. E a 
definição dessas não pode ser feita de forma unilateral ou isolada, 
como se o aprendizado da informática se configurasse com um 
mundo à parte nas instituições educacionais ou na rede de ensino. 
Ou como se um programa de inclusão se limitasse apenas à 
facilitação do acesso de alunos aos espaços e laboratórios (ou aos 
laptops e tablets) para a aquisição de habilidades computacionais, 
sem um sentido maior que se coloca no campo da aprendizagem e 
da mudança de comportamento frente à informação e ao 
conhecimento (GENTILINI, 2013, p.49). 

 

No plano geral de acesso aos saberes e ao conhecimento, as políticas 

educacionais acabam por trazer, ao campo das metodologias de ensino, novas 

influências, mas deve haver uma compreensão mais clara acerca de uma 

mediação pedagógica. Com este ponto central, torna-se de suma importância 

que educadores e gestores saibam claramente quais os objetivos ao 

integrarem cultura digital à educação. 

 Para Almeida e Valente (2011), as tecnologias que chegam à escola, 

ainda não atingem um nível satisfatório; pois ainda são encontrados problemas 

de conexão em muitas regiões do país. De acordo com os autores, há ainda 

uma demanda por novos laboratórios, por conexões mais rápidas, por novos 

programas de formação continuada de professores para esta atuação mais 

concatenada na cultura digital.  Nesta busca por caracterizar este cenário e 

todo o papel associado ao uso dos computadores, constata-se que estes 

começarem a fazer parte das escolas brasileiras na década de 1980. Todavia, 

como esclarece Gentilini (2013), esta inserção foi, inicialmente, para o 

cumprimento de atividades de ordem administrativa: 

 
Sua utilização, na época, era restrita às atividades administrativas e 
burocráticas, e nesse aspecto, mostraram-se imensamente úteis, pela 
velocidade e capacidade de armazenar dados sobre o desempenho 
dos alunos, os recursos financeiros e patrimoniais e o material 
didático-pedagógico da escola (GENTILINI, 2013, p.40).   

 

O uso das velhas máquinas de escrever, nas secretárias da escola, 

começou a dar lugar aos computadores e estes começaram a fazer parte da 

organização administrativa das escolas. Após esta inserção, os projetores de 

slides, os televisores com os videocassetes e os mimeógrafos foram 

tecnologias que iniciaram este percurso de impactos. 
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Primeiramente, e historicamente, quando se fala em Tecnologia e 
educação na história brasileira é usual atrelá-la ao conceito de 
Tecnologia Educacional. Esse “campo” de estudos teve sua trajetória, 
numa certa medida, muito vinculada a uma perspectiva de uso da 
Tecnologia na educação de inspiração estadunidense e, mais ainda, 
embutida na perspectiva tecnicista. Nessa perspectiva, assistimos a 
algumas mudanças ou encaminhamentos teórico-práticos de uso das 
tecnologias que ora entendiam a Tecnologia Educacional como uma 
área que se ocuparia da educação como um sistema, e, portanto, 
caberia a ela pensar a melhor forma de enriquecimento do “sistema” 
educacional (BRITO; VERMELHO, 2014, p.79). 

 

Com a evolução computacional, as tecnologias digitais trouxerem 

novas potencialidades à prática pedagógica e, principalmente, nas mediações 

que são estabelecidas no contexto escolar. Estas novas potencialidades 

deram-se por meio de iniciativas de inclusão digital nas escolas, alterando de 

maneira significativa a forma de pesquisar e os caminhos de aquisição de 

formação e conhecimento. Os meios de comunicação, o desenvolvimento das 

tecnologias digitais e a apropriação destes recursos no meio social, também 

trouxeram à sociedade e aos novos segmentos sociais a inovação com 

oportunidades de novas relações com o conhecimento e com o saber. 

Em meio a este percurso de impactos, um dos fatos determinantes 

para a inclusão das tecnologias digitais no campo da educação, pode ser 

caraterizado pela implantação dos primeiros laboratórios de informática nas 

escolas. Ainda neste contexto, os primeiros profissionais a serem selecionados 

para o trabalho pedagógico com os laboratórios de informática, eram 

profissionais especializados em informática (analistas de sistemas).  

Estudos realizados anteriormente (FOFONCA, 2012; 2014) 

evidenciaram que é necessário pensar nestes espaços ou em novos cenários 

com profissionais da educação, com formação pedagógica para a mediação de 

um processo de aprendizagem ubíquo, principalmente por definirem a 

complexidade de um trabalho voltado à cultura digital. Assim, a relação entre o 

ensinar por meio das mídias ou tecnologias digitais se traduz num campo 

interdisciplinar de leitura das mídias e das práticas que envolvem tecnologias 

disponíveis nas organizações educativas.  

É nesta mediação que deve haver uma sensibilidade maior que 

meramente ter o domínio técnico da informática, mas pensar em estratégias 

pedagógicas que enriqueçam e favoreçam o processo produtivo e educativo. 

Este enriquecimento pode ser constituído por um processo de criação da 
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inovação na própria prática pedagógica, ao identificar mudanças significativas 

em depoimentos de professores com ênfase na interação com os alunos, por 

meio de uma associação dos computadores portáteis e a ampliação desta 

estratégia pedagógica com os ambientes virtuais. 

“O importante diante do fato da inserção ou da integração das 

tecnologias é não pensar, assim como em outras épocas, que somente por 

meio da tecnologia teremos avanços e melhoria da qualidade da educação” 

(FOFONCA, 2012, p.88), mas que as mudanças oportunizadas com esta 

integração seja reflexiva. Desta forma, deve-se analisar uma nova organização 

didática para o uso das mídias e tecnologias digitais, com novas linguagens, 

com práticas pedagógicas que são ressignificadas numa ótica social de acesso 

social e aberta. É o caso da educação à distância e da educação aberta, as 

quais têm encaminhado processos educacionais mais democráticos e 

inclusivos de acesso aos estudantes. 

Nesse contexto, pode-se considerar que a educação presencial deve 

aproximar-se de uma metodologia inovadora já presente de, muitos modos, na 

Educação a Distância e na Educação Aberta. Para que isso ocorra deve haver 

um movimento contínuo de reorganização curricular da própria educação 

básica, a qual começa sua prática integradora com o uso do computador 

portátil, porém não expande este pensar para a própria construção coletiva do 

Projeto Político-Pedagógica e dos diversos projetos pedagógicos existentes em 

seu contexto.  

Esta constatação é validada com estudos de Kenski (2013) indicando 

que mesmo com projetos em construção, ainda deve haver uma reflexão 

contínua para que este olhar seja imersivo, ubíquo, aberto15 também possa 

fazer parte de novos projetos pedagógicos a serem implantados na escola. 

 

1.1 CULTURA DIGITAL: CENÁRIOS, IMPACTOS E REPERCUSSÕES NA 

EDUCAÇÃO  

 

                                                           
15 Faz-se o uso dos termos para dar o destaque à construção de projetos educacionais com 
uma perspectiva de um aprofundamento na abordagem das tecnologias educativas, 
representando que o conhecimento está em todos os lugares, por isso é imersivo, ubíquo e 
aberto. 
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As mudanças de ordem tecnológica que ocorrem na sociedade, 

também possuem repercussão direta nos sistemas de ensino e nas práticas 

educacionais. Estas mudanças estão redefinindo algumas importâncias que 

acabam por traçar um cenário que é despertado ao longo da história da 

educação cumprindo a função de preparar as pessoas para o exercício de 

funções adultas e, em especial, para um desempenho de sucesso também fora 

dos muros das organizações de ensino.  

Na ótica de Tedesco (2004), é evidente que a educação enfrenta uma 

acelerada mudança no seu contexto. Para o autor estas mudanças trazem 

caracterizações desde as necessidades de destrezas pessoais, até as 

exigências de uma alfabetização digital 16 . Num cenário das mudanças, 

Tedesco (2004) esclarece que há uma crise em que faz um pensamento 

conservador atribuir alguns males das crises existentes na sociedade somente 

aos meios de comunicação, no entanto um meio sempre substituirá outro e no 

contexto social, as organizações de ensino terão um desafio adicional, devendo 

ter que assumir novas funções, cujas bases tradicionais acabaram por trazer 

questões que se abrem e são urgentes. 

Assim, como proceder na organização dos cenários educativos diante 

de uma cultura declaradamente digital, que absorve características 

socioculturais e de convergências?  Esta organização para os novos cenários 

educativos, aos quais integram a cultura digital possivelmente são traduzidas 

por rupturas com modelos tradicional de ensinar, mas também são inerentes ao 

processo da inovação. Porém, esses encontram-se num estágio inicial, mesmo 

que ainda se caracterizando como novos espaços formais de aprendizagem 

mais flexível. 

 
A abertura dos espaços formais de aprendizagem aos territórios de 
expressão e interação social na web representa o meio para a 
participação dos membros das comunidades tradicionais em novas 
práticas e atividades culturais, utilizando o potencial das tecnologias 
digitais para criar as redes de interação social e aprendizagem 
colaborativa. É igualmente através dos procedimentos de abertura e 
participação que são contrariados os processos de cristalização das 
representações do conhecimento e o consequente desenvolvimento 

                                                           
16 A alfabetização digital remete à capacidade de modo geral a compreensão, a produção e 
difusão de documentos multimídia, mas também se remete às capacidades para procurar e 
acessar a informação; gerenciá-la e armazená-la, processá-la, avaliá-la, produzi-la e comunicá-
la, utilizando para isso as possibilidades que oferecem as tecnologias digitais. 
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das formas de resistência à mudança que ocorrem no seio dos 
grupos centralizados e fechados (DIAS, 2013, p. 16). 

 

Pode-se considerar que diante da abertura dos contextos e cenários 

formais de educação e aprendizagem aos territórios de interação oportunizados 

pela internet com novas atividades culturais, que perpassam a constituição das 

comunidades tradicionais para comunidades na web, tais como as redes 

sociais, a utilização potencial das tecnologias digitais recriam cenários sociais 

da repercussão de uma cultura digital. “A abertura, a expansão e a mobilidade 

suportadas pelas redes e tecnologias digitais permitem novas formas para a 

concepção e a experiência dos cenários de aprendizagem e conhecimento” 

(DIAS, 2013, p.16).  

Assim, o desafio da educação na contemporaneidade, com novos 

cenários de elaboração do conhecimento individual e coletivo consiste em 

transformar as comunidades emergentes em espaços de criação e inovação. 

Neste sentido, na transformação e na constituição destes espaços, a cultura 

digital como uma das principais influências nas formas de ensinar e aprender 

denota-se como uma pedagogia da participação e da mediação colaborativa.  

 
A pedagogia de participação e mediação colaborativa constitui o 
processo para a mudança no pensamento e nas práticas da 
educação em rede na sociedade digital, na medida em que se baseia 
na abertura às redes culturais e de conhecimento e no andamento 
social e cognitivo das representações individuais e coletivas. Através 
da participação e mediação é promovida a integração da diversidade 
das novas percepções e contextos de experiência na rede de 
aprendizagem e conhecimento da comunidade (DIAS, 2013, p.19). 

 

Há um olhar potencial sobre os impactos das TDIC na educação, 

sobretudo quando se criam expectativas dos processos de mudança com 

novos cenários e espaços, que relativamente são inerentes à melhoria da 

qualidade dos processos de ensino17.  Os argumentos a favor da incorporação 

das tecnologias nos processos de ensino passam a ser uma concepção muito 

                                                           
17  De acordo com alguns estudos de Coll, Mauri e Onrubia (2010) este argumento não 
contempla o tratamento das TIC como um conteúdo curricular a mais, ou seja, como um 
conjunto de conhecimentos e habilidades relacionadas ao manejo dessas tecnologias no marco 
de esforços para a promoção da alfabetização digital. Todavia, para a efetivação do que 
realmente se busca é algo maior, isto é, ir ao encontro da sensibilidade de oportunizar a 
educação em seus vários níveis e modalidades mais que um apoio ao ensino e aprendizagem 
e sim como um objeto importante para o ensino e para a aprendizagem. 
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discutida, mas também justificada somente pelas “facilidades que essas 

tecnologias oferecem para implementar certas metodologias de ensino ou 

certos postulados pedagógicos previamente estabelecidos e definidos em suas 

linhas essenciais” (COLL; MAURI; ONRUBIA, 2010, p.69).  

Em linhas gerais, todo o campo de desenvolvimento dos cenários de 

integração das tecnologias, parafraseando Coll, Mauri e Onrubia (2010), foi 

dado, primeiramente, a partir da incorporação dos computadores nas escolas; 

depois com a incorporação da internet; e, agora, está acontecendo com o 

software social e com as ferramentas e aplicativos da web. Porém, quais são 

as implicações compreendidas que temos acerca das mudanças apresentadas 

no campo da educação e da integração das tecnologias?  
 
As implicações dessa mudança de perspectivas são claras. Por um 
lado, o interesse se desloca para a análise das potencialidades das 
TIC no ensino e na aprendizagem para o estudo empírico dos usos 
efetivos que professores e alunos fazem destas tecnologias no 
transcurso das atividades de ensino e aprendizagem. Por outro lado, 
as possíveis melhoras de aprendizagem dos alunos são vinculadas à 
sua participação e envolvimento nessas atividades, nas quais a 
utilização das TIC é um aspecto importante, mas apenas entre os 
muitos aspectos relevantes envolvidos (COLL; MAURI; ONRUBIA, 
2010, p.70). 

  

As potencialidades exploradas pelas tecnologias, mesmo com muitos 

limites encontrados na educação, há a percepção clara de que os processos da 

educação formal encontram-se num estágio inicial e processual18. Neste caso, 

pode-se considerar que numa avaliação do nível em que ocorre a integração 

das TDIC19 na educação formal, levando em consideração desde a primeira 

etapa da educação básica, educação infantil e os vários níveis e modalidades 

do ensino, até o ensino superior, dependem do real potencial que lhe tem 

atribuído como mudança, não somente da disponibilização dos recursos, mas a 

construção de uma concepção metodológica que compreenda a integração 

currículo/tecnologias neste processo. 

                                                           
18 Neste sentido, algumas pesquisas que contribuíram estão presentes na obra “Psicologia da 
Educação Virtual: aprender e ensinar com as tecnologias da informação e da comunicação”, 
organizada pelos pesquisadores da Universidade de Barcelona Prof. Dr. César Coll e Prof. Dr. 
Charles Monereo - publicada em 2010, pela editora Artmed”. Além desta referência, muitas 
teses orientadas pelo Prof. Dr. José Armando Valente e da Profa. Dra. Maria Elizabeth 
Bianconcini de Almeida, ambos docente da PUC-SP, no Programa de Educação: Currículo, 
através do Repositório de Teses On-Line. 
19 Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação. 
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Embora muitos avanços e pensamentos contemporâneos acerca desta 

abordagem já tenham influenciado na integração currículo/tecnologia, outra 

questão não menos relevante está justamente na expansão da sala de aula 

para o encaminhamento das ações educativas em novos cenários de 

aprendizagem. 

 Desse modo, deve-se haver o repensar de qual a contribuição da 

Cultura Digital para os processos formativos da educação formal, 

primordialmente para que este repensar encaminhe-se para uma mudança 

cultural, a qual é integrada não somente como parte das influências das 

comunidades virtuais e da alteração dos modos de produção e de 

disseminação do conhecimento. “Mesmo correndo o risco de simplificar, 

situamos esses antecedentes em três planos20: mudança nos processos de 

socialização educacional, mudanças nas concepções epistemológicas e 

mudanças nos projetos de vida” (MONEREO; POZO, 2010, p.99). 

Com relação aos processos de socialização, num retorno ao passado, 

pode-se lembrar de que as fases vitais de qualquer indivíduo estavam bem 

determinadas: escola, trabalho, casamento, filhos, netos, aposentadoria.  

Atualmente, essas etapas de vida são bem mais flexíveis e imprevisíveis. 

No plano epistemológico é importante observar que:  

 
[...] há uma crise acelerada do realismo intuitivo, pelo qual o mundo é 
considerado como algo independente da mente que observa, uma 
realidade objetiva que pode ser medida registrada e comunicada por 
meio de representações analógicas que copiam esta realidade. Com 
a chegada da tecnologia digital, a realidade pode ser (re) construída, 
sem que necessariamente resultado corresponder a um modelo 
originário, extraído da realidade percebida. Em certo sentido, graças 
à pluralidade de espelhos que essas novas tecnologias oferecem, 
com sua capacidade de simulação, hoje sabemos que todos vivemos 
em uma realidade virtual (MONEREO; POZO, 2010, p.99 - 100). 

 

Como se pode observar na descrição das consequências das 

mudanças, na ótica dos autores, são imensas. Neste sentido, o que fica claro é 
                                                           
20  Para ler sobre os três planos de mudanças a partir da integração das tecnologias: 
MONEREO, Carles; POZO, Juan Ignacio. O aluno em ambientes virtuais: condições, perfil e 
competências. In. COLL, César; MONEREO, Carles. (orgs.). Psicologia da Educação Virtual: 
aprender e ensinar com as tecnologias da informação e da comunicação. São Paulo: Artmed, 
2010. É importante destacar que no referido artigo os autores utilizam a terminologia TIC 
(tecnologias da informação e da comunicação), todavia como já há uma ampliação deste 
sentido para a utilização da terminologia TDIC (tecnologias digitais da informação e da 
comunicação) optou-se a incluir o vocábulo “Digital”, a fim de aproximar dos estudos mais 
contemporâneos desta abordagem. 
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que um currículo denominado como erudito, em que os conteúdos eram 

inseridos no campo da verdade, veracidade e autoridade (MONEREO; POZO, 

2010) dá lugar a um currículo em que a produção de sentidos do currículo é 

polifônica, ou seja, negocia sentidos com os agentes (aprendentes e 

educadores). Contudo, na perspectiva da Cultura Digital há a expansão dos 

cenários de aprendizagem, numa conjuntura em que os aprendizes passariam 

a ser produtores de conhecimento, um dos fatores importantes da 

conectividade e interatividade que as tecnologias digitais oportunizam. 

Desta forma, parafraseando a organização de planos, propostos por 

Monereo e Pozo (2010), que transformam as mudanças nos projetos de vida 

por meio da integração das tecnologias, pode-se considerar que os projetos 

vitais de cada indivíduo também sofrem mudanças. A visão que se tem de 

passado era que havia uma orientação de futuro como polo que orientava a 

vida de cada indivíduo. Já com a integração das TDIC há, a todo o momento, a 

promoção do imediatismo de que, como dizem Monereo e Pozo (2010), as 

coisas aconteçam “aqui e agora”. 

 
A possibilidade de ver, ouvir ou ler, em poucos minutos, todo o tipo de 
documentos superpostos, de manter um sincronismo quase 
permanente com os outros, enfatiza a ideia de viver sempre no 
presente e a dificuldade de adiar os desejos e as decisões 
(MONEREO; POZO, 2010, p.100).  

 

Para este pensamento que reflete acerca de um percurso pleno da 

integração das tecnologias digitais, primeiramente nas mudanças do processo 

de socialização educacional, num sentido intermediário, nas mudanças das 

concepções epistemológicas e, por fim, nas mudanças nos projeto de vida 

evidenciam, contudo, que deve haver uma preocupação intensa no processo 

de formação, tendo em vista que a construção de uma formação 

contemporaneamente deve se adaptar a este ciclo de mudanças. Na ótica de 

Monereo e Pozo (2010), provavelmente, esta adaptação propicia atitudes e 

ações mais abertas às mudanças em que a aprendizagem é contínua, isto é, 

se ao longo da vida e os profissionais são capazes de continuar aprendendo. 

Segundo Resende (2014), o início do século XXI sugere uma 

contemporaneidade que se traduz pela presença de momentos diferenciados, 

porque somos permeados por profundas mudanças e transformações. Para a 
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autora este ritmo das mudanças e transformações não havia sido 

experimentado historicamente. 
 

Desde a metade do século passado, as teorias vigentes são postas, 
enfática e crescentemente, em questão, o que promove forte ebulição 
nas ciências e a experimentação de caminhos que viabilizem outro 
paradigma, na busca de explicações mais efetivas da realidade. 
Nesse cenário, coloca-se a cultura digital, que abrange as grandes 
conexões em rede, com um fértil terremos, mas dependente da 
espera de vida, para instituir-se (RESENDE, 2014, p.127). 

 

Assim, torna-se importante reconhecer que este cenário constituído 

com a integração da cultural digital traz fortes repercussões à educação, 

sobretudo por considerar uma mudança efetiva na construção do 

conhecimento, pois por se tratar de um processo educativo em que na ótica de 

Resende (2014) os conhecimentos locais, tradicionais e populares se associam 

aos conhecimentos globais e contemporâneos. Então, quando se verifica as 

repercussões da cultura digital na educação, não se pode deixar de observar 

que para além dos processos de ensinar e aprender, ela também estimula a 

geração de autonomia nos inúmeros campos sociais e políticos. 

Com estes efeitos há uma mudança por parte da educação e, 

principalmente, dos educadores, que segundo Resende (2014), diz 

acompanharem esta ruptura como atores da cultura digital. Esses atores estão 

envolvidos nessa constituição cultural e, portanto, não devem excluir os 

condicionantes sociais, tanto nas dimensões humanas de compreensão dessa 

mudança cultural, com de qualificação própria do processo educacional em 

compreender tal mudança. 

 
Abrir-se criticamente para a cultura digital é consequência de outra 
matriz paradigmática. Não é um adendo ao já pensado, mas outro 
pensar, de forma que, para que instituições educativas como as 
escolas não sejam “engolidas” por uma cultura alheia às suas 
circunstancias, impotentemente, é necessário dominá-la, subjugando-
a a projetos políticos-pedagógicos e metodologias coerentes à nova 
matriz (RESENDE, 2014, p.127). 

 

Este pensamento, no qual se abre para a cultura digital, não deve 

também ser utilizado puramente por atrativo lúdico e agradável aos discentes, 

justamente por tratar de uma questão inerente à construção de conhecimento e 

ao processo educativo. Este caminho deve ser calcado na sensibilidade de que 
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a construção crítica acerca de projetos educacionais amplamente divulgados 

com sucesso na utilização destes “atrativos” deve oportunizar à formação, mais 

que as relações de acesso à ludicidade.  

Para Kenski (2012a), na sociedade contemporânea o espaço de 

formação não apenas de geração de jovens, mas de todos os sujeitos por ser 

caracterizado por mudanças muito velozes, há a procura da educação escolar 

como garantia de formação, a qual lhes permite o domínio de conhecimentos e 

melhor qualidade de vida. Nas suas palavras,  

 
Por sua vez, na ação do professor na sala de aula e no uso que ele 
faz dos suportes tecnológicos que se encontram à sua disposição, 
são novamente definidas as relações entre o conhecimento a ser 
ensinado, o poder do professor e a forma de exploração das 
tecnologias disponíveis para garantir melhor aprendizagem pelos 
alunos (KENSKI, 2012, p.19). 

 

Conforme o pensamento do autor, a própria concepção dos currículos 

dos cursos em todos os níveis e modalidade de ensino já pode ser 

caracterizada como uma forma de determinar quais saberes são realmente 

válidos para exercer determinadas profissões ou alcançar maior êxito em 

determinados campos de conhecimento. 

  

1.2 ENSINO DAS LINGUAGENS NA CULTURA DIGITAL: 

INTERDISCIPLINARIDADE E HIBRIDISMO CULTURAL  

 
A passagem do material para a interface sugere a criação de uma 
cartografia que faria um inventário de pontos de transição e romperia 
a transformação ou mesmo o deslocamento dos continentes que 
compõem o território da história clássica da arte. Precisamos localizar 
as ilhas mais proeminentes, o fluxo e a direção da corrente, explorar 
mundos possíveis e preparar a migração em direção a um universo 
de bits (LOUISE POISSANT, 2009, p.09). 

 

Um dos grandes desafios no ensino das linguagens é desenvolver uma 

prática pedagógica interdisciplinar e de acordo com a intensificação dos usos 

do digital em rede e dos dispositivos móveis. Pode-se dizer, neste sentido, que 

a aproximação com a Cultura Digital e as repercussões que esta apresenta no 

âmbito do ensino das linguagens tornou-se uma constante em pesquisas de 

campos interdisciplinares e das Ciências das Linguagens, sobretudo por 
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observarem que as linguagens podem ser compreendidas como integrantes de 

um todo expressivo e, portanto, desafiador para o ensino contemporâneo.  

Uma aproximação do ensino das linguagens no contexto da Cultura 

Digital pode estar presente numa simples tradução de mensagens expressas 

em distintas linguagens ou com o uso concomitante de várias delas, a um só 

tempo, desenvolvendo múltiplas leituras e novos letramentos. Assim, a 

sensibilidade estética possibilita a instrumentalização prática e crítica que pode 

auxiliar na melhor compreensão, por exemplo, dos recursos da publicidade, 

das mídias ou a intrincada estruturação sintática de uma linguagem específica, 

como a linguagem utilizada por uma profissão específica.  

Compreender a fusão das linguagens possibilita um trabalho do 

educador mais dinâmico, interdisciplinar e crítico. Todavia, torna-se um desafio 

constante, pois para que isso ocorra deve haver o rompimento de paradigmas, 

caracterizando que o próprio hibridismo cultural 21  representa-se na 

contemporaneidade como uma necessidade constante. Assim, é necessário 

dispor de recursos que tragam os efeitos de sentido numa ação interdisciplinar, 

essencial para que os alunos construam sentidos e ressignifiquem sua 

habilidade estética. Este processo vislumbra novas possibilidades de diálogos 

com outros campos de conhecimento e novos processos estéticos. 

Neste entendimento, mesmo com novas tendências do mundo 

contemporâneo, as quais geram práticas e diversificadas estruturas, de modo 

geral, está em curso o reconhecimento do ensino das linguagens como um 

trabalho de integração, interdisciplinar e de diálogo. Para destacar a 

interdisciplinaridade, como elemento onipresente no viés científico, muitas 

vezes distante da prática, os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio, documento que já no ano de 2002 contribuía sobre a importância da 

concepção da interdisciplinaridade no ensino.  

 
A interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que pode ser o 
objeto do conhecimento, um projeto de investigação, um plano de 
intervenção. Nesse sentido, ela deve partir da necessidade sentida 

                                                           
21 Nas ciências humanas, o conceito de hibridismo ressurgiu revigorado com o historiador Peter 
Burke na obra intitulada Hibridismo cultural. Segundo Burke, com a globalização planetária, 
não há mais como evitar processos de hibridização da cultura. Para o autor, o conceito de 
hibridismo equivale ao de mistura, o que permite que localize tal processo e não, de um estado. 
O autor aponta seus limites e restrições quanto ao fenômeno do hibridismo cultual: pode 
implicar a “perda de tradições regionais e de raízes locais” (BURKE, 2003, p. 18). 
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pelas escolas, professores e alunos de explicar, compreender, 
intervir, mudar, prever algo que desafia uma disciplina isolada e atrai 
a atenção de mais de um olhar, talvez vários (PCNEM, 2002, p. 88). 

 

Ao encontro desta perspectiva, as linguagens com sua 

interdisciplinaridade acabam não chegando ao ensino sistematizado, ou seja, 

aos processos escolarizantes (escola, ensino e educação). Porém, pode-se 

constatar que ao estabelecer a relação linguagem-interdisciplinaridade, há uma 

repercussão em processos e práticas ilimitados, principalmente quando se 

pensa integrá-los ao cotidiano da prática docente. Este desenvolvimento 

possibilita a utilização de uma alfabetização semiótica como as linguagens da 

publicidade, do jornalismo, da literatura, da arquitetura, do urbano e das 

expressões das ruas, das mídias digitais, da mídia televisiva, entre outras.   

Pode-se considerar, nesse sentido, que a interdisciplinaridade deve ser 

considerada, sobretudo, como uma epistemologia que, devido às suas 

características de integração, exerce um papel preponderante em todos os 

campos do conhecimento artístico, científico e tecnológico (RIZOLLI; 

MARTINS; MELLO, 2012, p.785). Para os autores, além do processo de 

ensino, a interdisciplinaridade pode ser encontrada no campo da criação e 

produção, leitura e crítica, no âmbito da pesquisa, na reflexão e na curadoria. 

Ainda pode-se destacar que as linguagens e seu caráter interdisciplinar 

ampliam-se conforme os saberes, seus elementos de inovação e permitem o 

aprofundamento do conhecimento. Desta forma, como pensar o ensino das 

linguagens e os elementos de inovação, com novas práticas, com suas 

metodologias próprias no contexto da Cultura Digital? 

A repercussão das tecnologias e de uma cultura do digital no campo 

das linguagens recria inserções culturais e científicas, que segundo Domingues 

(2009) devem ser analisadas em seus determinantes históricos para a 

redefinição da existência humana. Para a autora, “em todas as épocas, os 

meios e linguagens advindos de descobertas científicas renovaram práticas e 

teorias em suas implicações artísticas, estéticas, filosóficas, antropológicas, 

educacionais, políticas e econômicas” (DOMINGUES, 2009, p.25).  

A ciência, as linguagens e as ciências das linguagens entrelaçam-se 

pelo uso das tecnologias digitais em temáticas imbricadas, em projetos e focos 

de estudo e ensino hibridizados pela ótica de profissionais que se influenciam 
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por este olhar e por esta trajetória, parafraseando Domingues (2009) 

esboroando as fronteiras entre o que é domínio do campo das linguagens ou 

da ciência. Sendo a tecnologia um produto da ciência, a reflexão mais 

apropriada é de dizer que os locais sagrados de algumas linguagens, como é o 

caso da arte abrem-se para a interatividade profana.  

Na reconstrução do pensamento de Manovich (2004), os elementos 

culturais são remixados por mídias que se tornam metamídias.  

 
Ultrapassadas dicotomias do natural/artificial, micro/macro, 
real/virtual, entre outros paradigmas que assolam pesquisas 
científicas e artísticas, os modelos clássicos de estabilidade e 
equilíbrio tornaram-se insuficientes para dar conta de narrativas 
existenciais em estados de flutuação, dissipação e auto-organização, 
os quais misturam realidade biológica e realidade tecnológica, numa 
caracterização tecnocientífica da cultura em patamares do pós-
humano (DOMINGUES, 2009, p.28). 

 

A cultura digital trata-se, portanto, de uma abertura em que as 

discussões estão disponíveis ao coletivo, diferentemente de análises e 

metodologias que permeiam em seu núcleo uma epistemologia clássica. Desta 

forma, a cultura digital possibilita alterações nos modos de produção de 

conhecimento, nos modos de produção artística que possibilitam uma 

“morfogênese digital” (DOMINGUES, 2009). Esta contemplação da autora 

encaminha-se para que o ensino das linguagens, de modo geral, traduz-se na 

contemporaneidade em imagens, sons e textos, aos quais passam pela 

ampliação da distribuição e da fruição da arte não destinada ao espetáculo 

fechado e estável, mas na repercussão de ambientes imersivos e interativos da 

mídia digital. 

Ao passo que estes ambientes configuram espaços culturais e 

educacionais com perspectivas interdisciplinares, ubíquas e inovadoras, 

principalmente por pensar que se apropriando da concepção de morfogênese 

utilizada por Broeckmann (2004), na qual o digital se coloca nos processo de 

criação, recombinação e simulação, com imagens, sons e textos assumindo um 

caráter performático das plataformas interativas. 

 
Para compreender o ciberespaço, meio formado por um sistema de 
imagens que são autônomos e independentes do espaço real, faz-se 
necessário traduzir nossa experiência, nosso conhecimento cultural e 
simbólico para que possamos habitá-lo, pois é necessário transformar 
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este ambiente em algo que faça sentido para o usuário. Ressaltamos 
que a obra só existe ou tem sentido na medida em que o espectador 
interage com ela denotando assim o aspecto humanizador desta 
tecnologia (SILVA; MEIRA, 2012, p.9). 

 

Desta forma, o ensino das linguagens deve considerar que há um 

hibridismo nas linguagens, em que uma “função sensorial e sinestésica22 se 

entrelaça com outra, sinestesicamente, sem emendas, inconsútil, nas conexões 

do corpo com o computador” (DOMINGUES, 2009, p.37). Portanto, cabe 

observar que a natureza da função sensorial e sinestésica, proposta por 

Domingues (2009), configura-se por meio da sua natureza digital e pelas 

experiências das interfaces e softwares, enfim pelos sistemas interativos. Para 

a autora, a interatividade pressupõe um estado de alerta constante que implica 

em escolhas múltiplas através de conexões e imersões em ambientes virtuais. 

A postura do receptor/espectador, para a autora, passa a ser ativa, numa 

interferência constante, para que haja a experiência artística com a interação 

entre homem e as tecnologias digitais, numa releitura da autora que em cita 

Baudrillard destaca esta interação, mesmo em se tratando de simulações 

digitais, são ampliadas pelo poder intenso dos dispositivos interativos, pois estes 

maculam a aura das mídias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Para Domingues (2009) na passagem da TV para o hibridismo digital aberto pelo acesso de 
dados, ao qual possui forte influência da cultura do digital, as implicações filosóficas da 
interatividade fazem com que as Teorias de Guy Debord sobre a “Sociedade do Espetáculo”, 
as questões da “Sociedade do Controle e Vigilância” de Michel Foucault e os simulacros de 
Jean Baudrillard passem a ser simulações digitais, ampliadas pelo poder dos dispositivos 
interativos de macular a aura das mídias. 
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CAPÍTULO II 
 
2 A PEDAGOGIA DOS (MULTI)LETRAMENTOS 

 
Este capítulo tem como objetivo relacionar o campo das linguagens a 

uma concepção contemporânea da “Pedagogia dos (Multi)letramentos”23. Logo, 

esta abordagem implica no processo de ensino, sobretudo pela compreensão 

atual de novos desafios lançados a partir da explosão da textualidade 

multissemiótica, com múltiplos letramentos e contextos multifacetados de usos 

das tecnologias digitais. 

Primeiramente torna-se necessário definir qual caminho será proposto 

para a construção, neste estudo, de um olhar interdisciplinar. Desta forma, esta 

pesquisa parte da premissa que as atividades de práticas textuais escritas, 

sonoras, visuais ou audiovisuais se interligam e se inter-relacionam na 

contemporaneidade, primordialmente por diferentes sistemas de signos, aos 

quais recriam significações e produções de sentidos e, por consequência, 

trazem aspectos diferentes da cultura, por ora valorizadas, ora marginalizadas. 

É importante reiterar que a terminologia “Pedagogia dos 

Multiletramentos” foi cunhada, em 1996, pelo Grupo de Nova Londres24 (GNL). 

Ela foi afirmada pela primeira vez em um manifesto resultante de um colóquio 

do grupo de pesquisadores dos letramentos, que reunidos em Nova Londres 

(EUA) discutiram e publicaram um manifesto intitulado “A Pedagogy of 

Multiliteracie” - Designing Social Futures25.  

 

 

                                                           
23 Na perspectiva dos (multi)letramentos, o ato de ler envolve articular diferentes modalidades 
de linguagem além da escrita, como a imagem (estática e em movimento), a fala e a música, 
refletindo as mudanças sociais e tecnológicas atuais. Este enfoque amplia-se e diversifica-se 
não só pelas maneiras de disponibilizar e compartilhar informações e conhecimentos, mas 
também de lê-los e produzi-los. O desenvolvimento do (multi)letramento por meio das 
linguagens híbridas envolve, contudo, desafios para os leitores e para os agentes que 
trabalham com as linguagens de um modo geral. 
24 O grupo que cunhou o conceito fez uma reunião em 1996, em uma cidade dos Estados 
Unidos chamada Nova Londres e, por isso, ele é conhecido como Grupo de Nova Londres. Sua 
base teórica é através da “Pedagogia dos Multiletramentos” - uma proposição de uma 
educação linguística contemporânea, com o pensamento voltado sobre o que é apropriado 
para todos no contexto de fatores de diversidade local e conectividade global cada vez mais 
críticos.  
25 Tradução nossa: “Uma pedagogia dos multiletramentos – desenhando futuros sociais”. 
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O Grupo Nova Londres é pioneiro: em sua grande maioria originários 
de países em que o conflito cultural se apresenta escancaradamente 
em lutas de gangues, massacres de rua, perseguições e intolerância, 
seus membros indicavam que o não tratamento dessas questões em 
sala de aula contribuía para o aumento da violência social e para a 
falta de futuro da juventude (ROJO, 2012, p.12). 

 

Posto isso, a concepção envolve, ainda, na releitura e ampliação de 

Rojo (2012, 2013) a multiplicidade de linguagens, mídias e semioses dos 

processos de significação e uma pluralidade de produção de sentidos 

construídos na recepção de mensagens, nos múltiplos processos de 

interlocução. 

No Brasil, a pesquisadora Roxane Rojo, da Universidade Estadual de 

Campinas, dedica-se às dimensões da linguagem, ampliando questões 

inicialmente discutidas pelo Grupo de Nova Londres (1996). Para Rojo (2013), 

existe atualmente um rol de possibilidades de (multi)letramentos no trabalho 

escolar, que aqui, em forma de paráfrase, são elencados: 

 

• Multiletramentos nos impressos: jornal, revista, charges. Tiras, HQ´s, 

publicidade etc; 

• Multiletramentos da hipermídia baseada em escrita: mini e 

hipercontos, poemas visuais ou digitais, blogs wiki, fanfics, 

ferramentas de escrita colaborativa etc; 

• Multiletramentos da hipermídia baseada em áudio: podcasts, 

rádios(blogs)s, (fan)clips etc; 

• Multiletramentos da hipermídia baseada em design: animações, 

games, arte digital etc; 

• Multiletramentos da hipermídia baseada em vídeo: videologs, 

remixes e mashups, (fan)clips; 

• Multiletramentos das redes sociais: Facebook, Google+, Twitter, 

Tumblr etc; 

• Multiletramentos dos ambientes educacionais: Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem, portais de ensino e aprendizagem. 

 

Conforme Rojo (2013), este rol de possibilidades recobre quase todos 

os campos desta abordagem, quando se está tratando em termos das 
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principais ferramentas tecnológicas em jogo atualmente. Na perspectiva da 

autora, há uma predominância em pesquisas contemporâneas com o enfoque 

mais específico nas hipermídias, isto é, nos tópicos elencados sobre os 

(multi)letramentos apresentados pela autora26. Contudo, o trabalho escolar com 

os impressos, embora esteja ainda muito presente no cotidiano das 

organizações didáticas, não é priorizado pelo meio acadêmico, ou seja, 

encontram-se, neste meio, poucas pesquisas que enfocam o (multi)letramento 

nos impressos. 

Assim, mesmo diante deste rol de possibilidades apresentados por 

Rojo (2013), esta pesquisa terá maior enfoque dado aos multiletramentos em 

ambiências de ensino e formação, nos campos visual/estético, virtual/digital e 

dos multiletramentos híbridos, aos quais investigam a imagem, a arte e a mídia 

digital para, então, enfocar a investigação com o multiletramento (trans) 

multimídia. Isso quer dizer que a tese de uma maneira ou outra contemplará as 

possibilidades disponibilizadas pela autora, pois são enfoques que convergem, 

todavia, serão imersos e redistribuídos, conforme a proposição específica desta 

pesquisa.  

É importante salientar, até então, que na organização textual, deste 

segundo capítulo da tese, em muitas destas análises e reflexões acabam 

sendo inerentes a mais de um (multi)letramento, ou seja, as articulações entre 

os elementos propostos pelos multiletramentos acabam se imbricando, pois se 

ligam estreitamente com práticas de letramento aproximadas e acabam se 

complementando na totalidade da proposição da pesquisa. 

 

 

2.1 DO LETRAMENTO PARA OS (MULTI)LETRAMENTOS: 

TRANSFORMAÇÕES E AS INSTABILIDADES DAS LINGUAGENS 

 

“Já não há lugar, nenhum ponto de gravidade de antemão garantido 

para qualquer linguagem, pois todas entram na dança das instabilidades27” 

                                                           
26 Esta reflexão encontra-se na apresentação da obra organizada por Roxane Rojo, cujo título 
“Escola conectada – os Multiletramentos e as TICs”, que fora publicado pela Editora Parábola, 
São Paulo, 2013. 
27 Para saber mais sobre a era da mobilidade e das estéticas tecnológicas ler SANTAELLA, 
Lúcia. Linguagens Líquidas na Era da Mobilidade. São Paulo: Paulus, 2007.  
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(SANTAELLA, 2007, p.24). Esta reflexão a respeito das instabilidades das 

linguagens faz um diagnóstico de quem enxerga o mundo na 

contemporaneidade como algo factal, isto é, apesar das linguagens manterem 

sua forma e características, quando repartidas em partes menores, cada parte 

possui valores e significados diferentes. 

Assim, na era da mobilidade e das estéticas tecnológicas, as 

linguagens tornaram-se líquidas e atuantes em espaços deslizantes, móveis, 

fluídos. Nesse sentido, elas, influenciam na premissa da passagem do 

letramento para os múltiplos letramentos ou (multi)letramentos. Nessa busca 

da consolidação da concepção de “(multi)letramentos” são instituídas novas 

potencialidades para as práticas de letramentos atuais - as quais partem da 

simples potencialidade de leitura e imersão em múltiplas textualidades para 

uma potencialidade de que todo interlocutor torna-se um potencial construtor-

colaborador de criações conjugadas nesta era das estéticas tecnológicas. 

Nesta era todos são ouvintes, produtores e receptores de mensagens a um só 

tempo, por conseguinte a utilização do termo “interlocutor”. 

Para a compreensão desta passagem de letramento para os 

(multi)letramentos, torna-se considerável destacar que ainda antes do uso 

desenfreado da concepção “letramento”, o processo de ensino da educação 

escolar tinha seu foco para os processos de alfabetização. Deste modo, ainda 

é necessário considerar que uma primeira concepção de alfabetização nasceu 

com a própria invenção da escola, no século XIX. Por mais de um século o que 

se esperava com os processos que envolviam a alfabetização era 

simplesmente que as pessoas soubessem assinar o próprio nome. No entanto, 

à medida que a sociedade foi se transformando e, com a Revolução Industrial, 

veio a necessidade de entender pequenos textos para as instruções de 

orientação às máquinas. Sucessivamente, na sociedade, novas práticas de 

leitura e de escrita foram sendo requeridas. Após, o período da Revolução 

Industrial, percebeu-se que já não bastava somente codificar e decodificar 

símbolos em pequenos textos.  

Assim, um novo conceito, o letramento, surge inicialmente muito 

atrelado ainda a alfabetização. Muitos estudos brasileiros, numa perspectiva, 

ainda introdutória de pesquisadores dos campos da alfabetização e do 

letramento, evidenciavam que teoricamente há uma aproximação intensa entre 
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os conceitos. Soares (2004), num breve histórico deste panorama, diz que é 

possível observar que, também na produção acadêmica brasileira, a 

alfabetização e o letramento estão quase sempre numa constante aproximação 

associados: 

 
Uma das primeiras obras a registrar o termo letramento, Adultos não 
alfabetizados: o avesso do avesso, de Leda Verdiani Tfouni (1988), 
aproxima alfabetização e letramento, é verdade que para diferenciar 
os dois processos, tema a que retorna em livro posterior, em que a 
aproximação entre os dois conceitos aparece já desde o título: 
Letramento e alfabetização (1995). Essa mesma aproximação entre 
os dois conceitos aparece na coletânea organizada por Roxane Rojo, 
Alfabetização e letramento (1998), em que está também presente a 
proposta de uma diferenciação entre os dois fenômenos [..] Ângela 
Kleiman, na coletânea que organiza – Os significados do letramento 
(1995) –, também discute o conceito de letramento tomando como 
contraponto o conceito de alfabetização. No livro Letramento: um 
tema em três gêneros (1998), procuro conceituar, confrontando-os, os 
dois processos – alfabetização e letramento. São apenas exemplos 
que privilegiam as obras mais conhecidas sobre o tema, da tendência 
predominante na literatura especializada tanto na área das ciências 
lingüísticas quanto na área da educação: a aproximação, ainda que 
para propor diferenças, entre letramento e alfabetização, o que tem 
levado à concepção equivocada de que os dois fenômenos se 
confundem, e até se fundem (SOARES, 2004, p.8). 

 

Nesta perspectiva, Soares (2004) destaca que embora a relação entre 

alfabetização e letramento seja inegável, ainda que focalize em diferenças, 

acaba por diluir a especificidade de cada um dos conceitos em ambos os 

fenômenos. Em suma, ainda se percebe nesta ótica que a invenção do 

letramento se deu por caminhos diferentes daqueles que explicam a invenção 

do termo em outros países, como a França e os Estados Unidos28. No Brasil, a 

discussão do letramento surge sempre enraizada no conceito de alfabetização, 

o que tem levado, apesar de sempre ser verificada uma diferenciação, de um 

modo geral, nas produções acadêmicas, há uma fusão dos dois processos, 

com prevalência, atualmente, no conceito de letramento. 

Ainda na ótica de Soares (2004) dissociar alfabetização e letramento é 

um equívoco porque, no quadro das atuais concepções linguísticas, 

psicológica, e psicolinguísticas de leitura e escrita, a entrada da criança e 

                                                           
28Enquanto nos EUA e França a discussão do letramento – illettrisme, literacy e illiteracy – se 
fez e se faz de forma independente em relação à discussão da alfabetização – apprendre à lire 
et à écrire, reading instruction, emergent literacy, beginning literacy (SOARES, 2004, p.08) os 
estudos brasileiros a discussão do letramento surgem sempre enraizada no conceito de 
alfabetização. 
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também do adulto não alfabetizado, no mundo da escrita, ocorre ao mesmo 

tempo por esses dois processos: por meio da alfabetização – pelo processo de 

aquisição do sistema convencional de escrita e, concomitante, pelo letramento, 

no desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema de leitura e escrita 

em atividades que envolvem práticas sociais. Para a autora: 

 
Não são processos independentes, mas interdependentes, e 
indissociáveis: a alfabetização desenvolve-se no contexto de e por 
meio de práticas sociais de leitura e de escrita, isto é, através de 
atividades de letramento, e este, por sua vez, só se pode desenvolver 
no contexto da e por meio da aprendizagem (SOARES, 2004, p.14). 

 

Nesta articulação entre as correntes da linguística e da linguagem, 

torna-se pertinente considerar que a trajetória dos fenômenos alfabetização, 

letramento e (multi)letramentos ainda estão em discussão nas produções 

acadêmicas e, portanto, estes estão repercutindo na cultura e nos processos 

de ensino. É justamente neste âmbito de discussão na literatura desta 

abordagem é encontrado tal fenômeno com algumas ampliações conforme a 

necessidade de apropriação das tecnologias digitais da informação e da 

comunicação, enfim das linguagens no campo do digital, tais como: 

alfabetização digital e novos letramentos. 

Segundo Coll e Illera (2010), o conceito de alfabetização é entendido 

como a capacidade para “fazer parte da cultura letrada” e “poder circular na 

diversidade de textos que caracteriza a cultura letrada”, amplia-se, assim, para 

outras capacidades: as relativas à aquisição dos conhecimentos e das 

competências necessárias para utilizar as tecnologias da informação e da 

comunicação.  

Já a perspectiva de Eshet (apud COOL; ILLERA, 2010, p.299) a 

alfabetização digital pode ser considerada um modo especial de pensar, com 

uma mentalidade de componentes imersos nas representações visuais e com 

ramificações na hipermídia. Para o autor, a alfabetização digital ainda possui a 

capacidade de avaliar e utilizar, de forma inteligente, a informação e a 

capacidade para compartilhar informações e aprendizagens colaborativas, 

mediante o uso de tecnologias digitais da informação e da comunicação. Como 

complementando este pensamento, Glister diz que letramento digital é “a 

capacidade para entender e utilizar informação em múltiplos formatos, a partir 
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de uma ampla gama de fatores, quando esta se apresenta por meio de 

computadores” (GILSTER, 1997, p. 33). 

 
As novas tecnologias situam a pessoa alfabetizada ante novos tipos 
de textos, novos tipos de práticas letradas e novas formas de ler e de 
interpretar a informação, todos esses aspectos passam a fazer parte 
da “expansão” preconizada do conceito de alfabetização, e, com isso, 
das exigências que comporta o fato de ser alfabetizado na sociedade 
da informação. Ocorre, contudo, que as tecnologias digitais não são 
apenas tecnologias para produzir leitura e difusão de textos escritos. 
Sua ubiquidade, sua progressiva incorporação a praticamente todos 
os âmbitos da atividade humana e sua capacidade para processar 
sons, imagens fixas e em movimento e sistemas de signos de todo 
tipo – além de textos escritos – conferem a elas uma centralidade e 
um protagonismo sem precedentes, se comparadas com as 
tecnologias anteriores. As tecnologias digitais não só incidem sobre 
as práticas letradas como também sobre outras muitas práticas nas 
quais a língua escrita divide o protagonismo com outras linguagens – 
visual, auditiva, audiovidual -, podendo chegar, às vezes, a ocupar 
um lugar secundário ou mesmo a estar ausente (COLL; LLERA, 
2010, p.297-298). 

 

A reflexão proposta pelos autores, no que se refere às transformações 

das linguagens e das textualidades, é pertinente não somente pela ampliação 

do conceito de alfabetização, mas por recorrerem aos processos, na 

contemporaneidade, de novas alfabetizações. Na abordagem de Coll e Illera 

(2010, p.298), os autores dizem que o domínio funcional dos conhecimentos 

necessários para utilizar as tecnologias, num núcleo amplo de alternativas de 

práticas sociais e culturais, é “independente do fato de que nelas o texto 

escrito, a leitura e a escritura possam continuar tendo, como de fato têm, com 

frequência, um papel fundamental” (COOL; ILLERA, 2010, p.298).  

Ainda recorrendo a algumas concepções teóricas que descortinam na 

literatura, o fenômeno das linguagens líquidas, traz o digital numa abordagem 

que possui uma lógica diferente daquela que comandava os letramentos ditos 

tradicionais. Nesse sentido, o conceito de “novos letramentos”, proposto por 

Lankshear e Knobel (2009) é, na ótica dos autores, mais participativos, 

colaborativos e distribuídos do que os letramentos convencionais ou 

tradicionais em sua essência. Para os autores, quanto mais participativa e 

distribuída esta prática de letramento, mais ela se aproxima de uma inteligência 

coletiva. 

Considerando o pensando de Lankshear e Knobel (2009) e as 

contribuições sobre alfabetização, letramento e (multi)letramentos, 
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supramencionadas neste âmbito da pesquisa e, ainda, outros referenciais 

nesta exposição, há a importância, neste ínterim de análise, de dizer que as 

práticas contemporâneas junto às linguagens são instituídas pela forte 

necessidade de atender as potencialidades sociais da leitura.  

Nesse sentido, Rojo (2013), em suas pesquisas sobre a alfabetização, 

com associações ou dissociações em relação ao letramento, chega aos 

estudos e ao campo dos multiletramentos. Para a pesquisadora: 

 
Multiletramentos são as práticas de trato com os textos multimodais 
ou multissemióticos contemporâneos – majoritariamente digitais, mas 
também impressos –, que incluem procedimentos (como gestos para 
ler, por exemplo) e capacidades de leitura e produção que vão muito 
além da compreensão e produção de textos escritos, pois incorporam 
a leitura e (re) produção de imagens e fotos, diagramas, gráficos e 
infográficos, vídeos, áudio, etc. (ROJO, 2013, p.21). 

 

A partir da concepção da autora, entende-se que a prática tratada nos 

(multi)letramentos requer capacidades de leitura e escrita mais complexas que 

a decodificação/codificação, principalmente pela complexidade multimodal e 

multissemiótica 29  das linguagens contemporâneas e líquidas. Ainda assim, 

Rojo (2013), destaca que o digital e a internet misturam as culturas o tempo 

todo. E, como exemplo, reflete sobre uma sala de aula atual, com um alunado 

que adere a percepções culturais muito diversas: um gosta de ler e o outro de 

ouvir música, já outro prefere cinema; dessa maneira, as percepções de cultura 

são multifacetadas mesmo com alunos inseridos no mesmo círculo e rede 

social. 

Em princípio, essa organização didática está distante de muitas 

práticas no contexto de ensino formal e, ainda, não faz parte do pensamento 

canônico dos estudos sobre o currículo brasileiro da educação básica. 

Considera-se, contudo, que este pensamento deve estar constantemente em 

diálogo para poder, exatamente, dispor ao alunado com um repertório 
                                                           
29 Por força da linguagem e das mídias (digitais) que as constituem, essas tecnologias puderam 
muito rapidamente misturar a linguagem escrita com outras formas de linguagem (semioses), 
tais como a imagem estática (desenhos, grafismos, fotografias), os sons (da linguagem falada, 
da música), a imagem em movimento (os vídeos). E o fez de maneira hipertextual e 
hipermídiatica. Por força dessa possibilidade e desta forma de misturar linguagens, também 
muito rapidamente os textos – mesmo os textos impressos – que circulam em nossa sociedade 
se transformaram: passaram também a combinar linguagens de maneira hipertextual. Este 
pensamento pode ser encontrado em: ROJO, R. Alfabetismo(s), letramento(s), 
multiletramento(s): desafios contemporâneos à Educação de Adultos. In: COSTA, R. P.; 
CALHAU, S. (Orgs.) E uma educação pro povo, tem? Rio de Janeiro: Ed. Caetés, 2010. 
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multicultural, serem críticos e estarem abertos às transformações que ocorrem 

externamente à organização escolar.  

As práticas dos (multi)letramentos são compreendidas como variadas e 

díspares, estão além da organização didática e curricular do ensino - estão 

interconectadas as ações do cotidiano social das pessoas. Com a integração 

das tecnologias digitais, as textualidades são cada vez mais diversificadas ou 

multifacetadas. Um exemplo disso é pensar em um jornal do início do século 

passado que era composta apenas por letras em uma única diagramação. A 

diagramação atual é aportada com um grande número de imagens. Pode-se 

considerar, neste contexto, que a textualidade escrita não é mais o principal 

gênero. São existentes muitos formatos de comunicação digital, as quais a 

relação entre imagem estática e movimento acaba motivando a construção de 

uma ideia em torno dos (multi)letramentos. 

 
 
2.2 (MULTI)LETRAMENTOS: AMBIÊNCIAS30 VIRTUAIS E INTERFACES DE 

ENSINO E FORMAÇÃO 

 

De acordo com Azevedo (2009), a terminologia “ambiência virtual” 

surgiu para designar um ambiente no qual a escritura poética se expande em 

função das inúmeras articulações advindas das experimentações e mutações 

dos códigos em constante migração, sem a necessidade de uma matriz para 

seu registro, já que transitam num espaço em que a relação tempo e espaço se 

faz praticamente em uma mutação constante, levando a uma experiência que 

não se preocupa com a criação de fórmulas. 

Em toda a complexidade e conexão dos estudos contemporâneos do 

campo tecnológico, toma-se a primeira expressão utilizada para designar os 

espaços virtuais, a expressão “ambiente virtual” – que por meio da palavra 

“virtual”, do latim virtuallis, quer dizer, força, potência, que para Lobo (2012) 

está implicado o “sem lugar”, ou, o lugar passível de preenchimento e, por isso, 

não cristalizado.  

                                                           
30  O termo “ambiência virtual” foi cunhado por Azevedo (2009) em seus estudos sobre a 
“Poética das Hipermídias” 30  e foi apresentado em seus estudos de pós-doutorado na 
Universidade Paris 8 – Laboratoire de Paragraph.  
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Ao explorar esta concepção são descortinadas questões e alternativas 

comunicacionais de modelos que são considerados unidirecionais, 

historicamente consolidados nos meios de massa e na educação na 

modalidade presencial. Para Silva (2010), estes são baseados na lógica da 

distribuição de informações ou na chamada “Pedagogia da Transmissão31”.  No 

entanto, com a exploração das interfaces de ensino advindas com a internet e 

com a tecnologia digital, um modo de vida e de comportamentos é assimilado 

por intermédio da cultura digital. Com esta (inter)mediação, a transmissão de 

informação tornou-se sem fundamento, surgindo deste cenário de 

complexidade e integração cultural das tecnologias, muitos questionamentos 

importantes sobre as disposições comunicacionais do computador e suas 

interferências em muitos campos de conhecimento, como é o caso da 

educação. 

 
Há um interesse geral, na contemporaneidade, em se discutir e 
pesquisar em termos educacionais, comportamentais e políticos a 
utilização das inúmeras ambiências virtuais, principalmente pelo fato 
de que o acesso nestas tem oportunizado novos formatos de 
recepção e interatividade nas mídias digitais, alterando os rumos das 
aquisições do saber, da ordem de decisão humana e, até mesmo, 
modificando a ideia de poder (FOFONCA, 2014, p.63). 

 

Desta forma, os dispositivos tecnológicos são novos meios de viver um 

hiper-trânsito de informações e mesmo diante deste cenário de inovação, o que 

chama a atenção é que de acordo com o pensamento de Philippe Breton 

(1994), em “A Utopia da Comunicação”32, é que não existe nada de novo. O 

autor questiona o que é novo e, particularmente, o que se chama atualmente 

de novidade. Esta realidade de inovação não pode ser mensurada, pois o novo 

seria utopia.  

Assim, a recepção já democratizada pelo acesso e participação à 

comunicação, não somente pelo fator de potencialidades, mas também a 
                                                           
31  A Pedagogia da Transmissão parte da premissa tradicional da educação de que os 
conhecimentos são os pontos mais importantes do processo educativo e, como consequência, 
a experiência fundamental que o aluno deve viver para alcançar seus objetivos é a de 
recebimento do que o professor ou o livro lhe oferecem. O aluno, neste prisma, é considerado 
como uma “página em branco” onde novas ideias e conhecimentos de origem externa serão 
assimilados. 
32  O pensamento que Breton (1994) postula que a centralidade da comunicação, tão 
característica do período que se vive, seria uma espécie de valor pós-traumático, que é 
assumida no sentido de preencher o vazio causado pelo afundamento de valores e pela crise 
política ocorridos no século XX. 



 
 

65 
 

disseminação de conteúdos aniquila a dicotomia espaço/tempo, já cunhada por 

Gurvitch (1950), termo depois apropriado por McLuhan33 (2006), que define o 

conceito também do mundo como aldeia global. Para Figueiredo (2010) “a 

sociedade, ou melhor, as sociedades, se pensar localmente, se adaptam, para 

participar desta aldeia por meio do compartilhamento de conteúdos simbólicos 

comuns, o que aproxima povos de culturas distantes e até mesmo díspares” 

(2010, p.2). 

Em consonância com este pensamento, o qual reflete sobre o fato da 

sociedade estar transformada de acordo com os preceitos do surgimento de 

novos espaços virtuais, novas formas de sociabilidade e de uma integração 

dinâmica de diferentes modalidades perceptivas de ensino, o processo 

formativo torna-se uma constante na reflexão sobre o espaço social e 

acadêmico.  

Desse modo, os multiletramentos emergentes das ambiências virtuais 

podem ser especificadas também como: comunidade virtual de aprendizagem 

(CVA); ambiente virtuais de aprendizagens (AVA); as redes sociais diversas 

com públicos e finalidades variados, os blogs e ainda os recursos educacionais 

abertos (REA) e os Moocs (massive open online courses), com as 

características de cursos que têm como objetivo principal levar conteúdo 

gratuito e online para um grande número de pessoas. Estes de um modo geral 

são denominados como ambiências virtuais por possibilitarem à educação uma 

nova organização de produção e socialização de saberes. Podem-se ser 

considerados, contudo, oriundos destas formas de produção formativa, também 

os mecanismos de grupos e fóruns de discussão e as wikis - que denotam e 

permeiam a Sociedade em Rede, considerando o pensamento de Castells 

(2006). 

Nesse contexto, Almeida e Silva (2011) afirmam que os distintos 

artefatos tecnológicos entraram nos espaços educativos trazidos pelas mãos 

dos alunos ou pelo modo de pensar e agir inerente a um representante da 
                                                           
33 O autor, um canadense chamado Marshall McLuhan, foi o criador da ideia de "aldeia global" 
trouxe para a educação novo enfoque, baseado em teorias sobre comunicação. Em 1964, 
McLuhan publicou um livro chamado Understanding Media, que, em português “Os meios de 
comunicação como extensões do homem”. Ao publicá-lo, talvez não imaginasse que estava 
lançando um dos clássicos da comunicação – mais discutido do que lido, mais desprezado do 
que estudado. 
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geração digital, o que evidenciou que as TDIC não mais ficaram confinadas a 

espaços e tempos determinados. Daí a importância de um (multi)letramento 

docente acerca destes novos processos de formação. Para os autores:  

 
Tais tecnologias passaram a fazer parte da cultura, tomando lugar 
nas práticas sociais e resinificando as relações educativas ainda que 
nem sempre estejam presentes fisicamente nas organizações 
educativas. Dentre os artefatos tecnológicos típicos da atual cultura 
digital, com os quais os alunos interagem mesmo fora dos espaços 
da escola, estão os jogos eletrônicos, que instigam a imersão numa 
estética visual da cultura digital; as ferramentas características da 
Web 2.0, como as mídias sociais apresentadas em diferentes 
interfaces; os dispositivos móveis, como celulares e computadores 
portáteis, que permitem o acesso aos ambientes virtuais em 
diferentes espaços e tempos, dentre outros (ALMEIDA; SILVA, p.3, 
2013). 

 
 

Nesse sentido, o ambiente educativo necessita acompanhar essas 

mudanças e seus docentes precisam estar constantemente inovando, no 

sentido de tornar o ensino e a aprendizagem cada vez mais significativo e, 

consequentemente, proporcionar ao aprendiz oportunidades de refletir sobre o 

seu próprio pensar. 

Conforme os estudos de Bruner (2001) sobre uma pedagogia interativa 

e intersubjetiva 34 , as novas concepções de ensino, devem-se voltar à 

interpretação e à produção de significado sobre a vida e a cultura dos 

estudantes, daí a necessidade de uma concepção que implica em refletir sobre 

o contexto, as práticas e os valores nos caminhos de mudança enfrentados na 

formação e na aprendizagem.  

Segundo Almeida e Valente (2011), o sucesso nestas novas 

ambiências e nos processos de formação e aprendizagem, não depende 

somente de como a tecnologia é usada na sala de aula, ou seja, não adianta 

apenas trocar o caderno por elementos digitais de última geração sem pensar 

em estratégias e conteúdos dinamizados para esta utilização. 

                                                           
34 Para Jerome Bruner (2001), o indivíduo apreende sua realidade por meio de sua relação 
ativa com o mundo que o circunda, essa é uma das características do Construtivismo Social 
presente na obra do autor. O aluno nessa concepção tem sua realidade na produção de 
significados moldada pela cultura. A realidade é subjetivada, relativizada de acordo com a 
cultura em que o aluno se insere, dado que, o autor concebe um pluralismo na concepção de 
cultura. 
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Deste pensamento ainda observa-se a importância de ser refletir sobre 

o processo formativo dos educadores e, por consequência, dos educandos. Os 

processos educacionais, de ensinar e de aprender, encaminham as escolas 

para a adoção de outra cultura, na qual exige uma reestruturação sensível não 

apenas de uma das teorias da educação, mas da própria concepção da prática 

educativa. No pensamento de Moran (2000, p.20) “quanto mais mergulhamos 

na sociedade da informação, mais rápidas são as demandas por respostas 

instantâneas. As pessoas, principalmente as crianças e os jovens, não 

apreciam a demora, querem resultados imediatos”. 

Assim, adentra-se de forma crítica no campo de formação de 

professores, aos quais devem ser multiletrados, para garantir que o hiato 

existente entre a sua formação inicial, nos vários cursos de licenciatura 

brasileiros e a sua atuação na contemporaneidade seja superado. O hiato 

poderia ser remediado com disciplinas ou até mesmo com temas que 

abrangem tecnologia na educação, mídia-educação, educomunicação35 entre 

outros na formação inicial destes docentes.  Analisa-se o quanto ainda há que 

privilegiar estes processos inovadores e conectá-los aos currículos das 

organizações superiores de formação docentes, não somente em nível de pós-

graduação, mas pensar nesta integração curricular já na formação inicial das 

licenciaturas.  

Com o propósito de identificar os rumos com que o processo formativo 

tem se configurado nas últimas duas décadas, torna-se relevante dizer que um 

dos primeiros passos dados na escola tradicional foi pensar a integração das 

novas tecnologias por meio dos laboratórios de informática. Isso, sem dúvidas, 

foi o primeiro impacto no desenvolvimento de um multiletramento de 

ambiências e espaços formativos para organização do trabalho pedagógico na 

educação presencial formal. 

De outro lado, na modalidade de Educação a Distância, as salas de 

aula on-line nos processos formativos também trouxeram à experiência 

docente um olhar de (multi)letramento, mesmo que ainda sem ser percebido 

                                                           
35 O termo educomunicação constitui-se numa abordagem do uso efetivo das diferentes mídias 
na educação, possibilitando o repensar das práticas para um trabalho voltado à aprendizagem 
significativa. Ela representa uma prática pedagógica mediatizada, na qual oferece um processo 
de elaboração do conhecimento pautado na interação entre professor, alunos e mídia 
(FOFONCA, 2012, p.11). 
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como um processo em desenvolvimento. Nesse sentido, a modalidade poderia 

ser ainda melhor aproveitada, com reinvenção e superação de uma prática 

pedagógica alicerçada não somente na transmissão de informação ou de 

conhecimento, mas em transformar esta transmissão de informação em 

mediação de conhecimento e, assim, possibilitar a aprendizagem. 

 Os fóruns de discussão, tais como ambiências virtuais, começaram a 

ser este fio condutor do processo mais mediador da aprendizagem no 

ciberespaço. Além disso, é preciso considerar que o professor, diante destas 

ambiências, deve adotar uma postura de incentivador, de auto-reflexão e dos 

(multi)letramentos - os quais permitem uma contribuição ativa e aprofundada 

na produção de conhecimento nas ambiências virtuais de aprendizagem.  

Na ótica de Harasim (2005), as salas de aula on-line têm um imenso 

potencial para modelos pedagógicos colaborativos, demonstrado por três 

características: 1. Comunicação de grupo a grupo (e não só de um a um), 

permitindo que cada participante se comunique diretamente com outros 

colegas da sala on-line; 2. Independência de lugar e tempo, possibilitando que 

os estudantes acessem a sala de aula on-line de qualquer localidade e horário 

através da Internet, dando-lhes assim o tempo necessário para a realização 

dos temas postados na discussão; 3. Interação via comunicação mediada por 

computadores - que requer que os estudantes organizem suas ideias e 

pensamentos a partir da palavra escrita e compartilhem seus pensamentos e 

comentários em formatos que os demais colegas possam facilmente ler, digerir, 

tecer comentários e exercitar tarefas intelectuais.              

Pode-se dizer que estas características transformam um paradigma de 

ensino tradicional, centrado apenas na exposição verbal do professor, para 

outro modelo de ensino, mais colaborativo e com maior intensidade de 

mediações. Para tanto, segundo Collins e Berge (1996), devem existir 

inúmeras mudanças no papel do professor ao ensinar on-line. Pode-se 

considerar que a cultura digital no processo formativo - advindo da integração 

das tecnologias, possibilita pensar como característica central das sociedades 

baseadas no conhecimento uma nova reorganização do processo formativo, 

principalmente através das relações de sistemas de valores que permitem 

novos contextos de cultura e de aprendizagem.  
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Na perspectiva dos (multi)letramentos das ambiências virtuais, a 

aprendizagem colaborativa pode ser compreendida como um sistema de valor 

para a construção de conhecimento contemporâneo. Trata-se, portanto, de um 

conjunto de estratégias que visam o desenvolvimento de competências de uma 

aprendizagem pessoal, passando por uma aprendizagem também social, 

sendo cada elemento do grupo responsável pela sua própria aprendizagem e 

pela dos outros. 

 
A aprendizagem colaborativa pode ser comparada como uma 
modalidade comunicacional interativa, na qual sinaliza a utilização 
das tecnologias digitais e ressalta a interatividade como função 
primordial da aprendizagem em rede, dando o suporte e 
estabelecendo outras relações comunicacionais mais colaborativas 
entre os elementos envolvidos no processo formativo nas ambiências 
virtuais existentes (FOFONCA, 2014, p.68). 

 

Desse modo, apropriando-se do pensamento de Brunner (2001), 

considera-se que “não se deve cometer o erro de imaginar que a mudança 

educacional está guiada pelas novas tecnologias de informação e da 

comunicação, por mais poderosas que estas sejam” (2001, p.77). Para o autor, 

a educação é muito mais que seus suportes tecnológicos; possui um princípio 

formativo, é uma tarefa social e cultural que, independente das transformações, 

dependerá de seus componentes humanos, de seus ideais e de seus valores. 

Para Brunner (2001) e também Braslavsky (2004), o qual amplia a 

discussão, a transformação ou a modernização dos campos sociais, como a 

educação, deve ser caracterizada por uma “modernização reflexiva”. Ou seja, 

articular o que se necessita para a formação dos sujeitos contemporâneos, 

articulando componentes humanos, ideológicos e valores para concretizarmos 

a construção de uma sociedade do conhecimento.  

Dessa perspectiva,  
 

[...] a certeza de uma transformação social – e, no seio desta, outra, 
educacional, de grande envergandura – não vem acompanhada da 
convicção de que ela se dará na direção de uma sociedade do 
conhecimento. Cremos, antes, que, ao afirmarmos que essa será a 
duração de mudança, o que fazemos é expressar um desejo de 
participar de uma utopia. Pode ser que nos encontraremos às portas 
de uma sociedade regida pelo conhecimento (BRASLAVKY, 2004, p. 
78). 
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Em convergência com a ideia de Braslavsky (2004), Vani Kenski (2013) 

afirma que a grande possibilidade de formas de aprendizagem não se dá 

apenas pela ampliação dos processos de aprender, mas na relação expandida 

com a temporalidade dos processos de ensino e aprendizagem oferecidos. 

Para a autora, “o tempo dos ambientes virtuais é diverso e infinito. Presente, 

passado e futuro se mesclam em muitas ações – síncronas e assíncronas -, 

sobretudo as mais interativas, como chats, wikis, e o fórum” (2013, p. 126). A 

proposição da autora para o olhar específico da temporalidade evidencia que 

os espaços formativos acabam por mesclar os tempos existentes, isto é, 

tempos de professores e alunos em ambiências virtuais emergente podem ser 

mesclados.  

Compreende-se, assim, que as tecnologias digitais contribuem, 

significativamente, para a mudança das práticas pedagógicas, sobretudo, nos 

processos formativos de um modo geral, no entanto como Brunner (2001), a 

história nos ensina que as palavras são cumulativas e não substitutivas, isto é, 

dependem de outros fins importantes para se concretizar.  Assim,  

 
[...] a criação de uma nova ambiência em sala de aula e na escola 
repercute em todas as instâncias e relações envolvidas nesse 
processo, entre as quais as mudanças na gestão de tempos e 
espaços, nas relações entre ensino e aprendizagem, nos materiais de 
apoio pedagógico, na organização e representação das informações 
por meio de múltiplas linguagens (ALMEIDA; SILVA, p.4, 2013). 

  

Segundo as autoras, a escola, que se constitui como um espaço de 

desenvolvimento de práticas sociais encontra-se envolvida desafiada a 

conviver num mundo marcado pela cultura digital, com novas interfaces de 

ensino e com foco nas transformações advindas das tecnologias digitais. Este 

movimento é considerado emergente por olhar para o processo formativo 

padrão escolarizante, não mais como um preceito da atual realidade, mas que 

estes espaços de mediação de conhecimento possam ser resignificados na 

prática pedagógica, possibilitando um olhar relevante e, em muitos casos, 

primordial de mudança.  

A corrente crítica que se pode esboçar, diante deste cenário as práticas 

de (multi)letramentos nos ambientes de aprendizagem é ainda dependente de 

uma visão mais ampla do reconhecimento de novos saberes. Prioritariamente 
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não somente porque se vive num mundo globalizado e tecnológico, mas pela 

própria transformação inerente à informação e ao conhecimento subsidiados 

por uma evolução de métodos, conteúdos e da grande capacidade de 

abrangência das mais variadas abordagens sociais que as organizações de 

ensino podem desempenhar na sociedade contemporânea. 

 

 

2.3 (MULTI)LETRAMENTOS E CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS: 

VISUAL/ESTÉTICO E VIRTUAL/DIGITAL  

 

Para Rojo (2012a), em qualquer significação encontrada da palavra 

“(multi)letramentos” pode-se verificar que a mesma está interligada à 

diversidade cultural de produção e circulação de textualidades ou até mesmo 

ao sentido da própria diversidade de linguagens. Além disso, torna-se 

importante complementar este pensamento que a significação de 

(multi)letramentos aponta para uma multiplicidade de enunciações e práticas 

de novos letramentos presentes na sociedade contemporânea. De um lado 

direcionam-se para a multiplicidade cultural dos sujeitos diversos e, de outro, 

encaminham-se para uma multiplicidade semiótica de textualidades, as quais 

constituem múltiplas possibilidades de construção de sentidos, sobretudo dos 

processos ligados à informação, ao conhecimento e aos processos 

comunicacionais. 

A par destas conjunturas, a construção de sentido propiciada pelos 

caminhos e práticas dos (multi)letramentos é considerada como novos 

letramentos - que são expandidos a partir da visualidade e da estética, do 

virtual e do digital. Isso é possíveis com a abordagem pluralista das culturas, as 

quais se entrelaçam atualmente pelo uso do computador, entre fronteiras do 

visual e da estética, e do virtual e do digital. 

Na tentativa de traduzir o (multi)letramento e a construção de sentidos 

no visual/estético, inicialmente, torna-se necessário trazer para o debate o 

significado do conceito “estética”, que do grego aisthesis, significa sentir. Desta 

forma, a raiz grega “aisth”, no verbo “aisthanomai” traz a significação daquilo 

que não envolve sentimentos, mas com os sentidos se estabelece numa rede 

de percepções físicas.  
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Já a palavra estética, de acordo com Michel Maffesoli (1999), torna-se 

uma terminologia coerente para descrever o ambiente, assim também acaba 

por contribuir com o campo da visualidade e virtualidade, em que tudo tem 

importância: os fragmentos, os detalhes, os diversos acontecimentos. 

Conforme define Scherer (2005), o termo “estética” representa forma e vida, 

além disso, representa o fluxo, o movimento, algumas vezes caótico, 

contraditório; todavia com uma representação da forma e do movimento do ser 

humano, dos ambientes e das relações que são estabelecidas 

interdisciplinarmente. 

Embora todas estas concepções acerca da estética e da própria 

percepção estética oportunizam um pensamento concatenado ao presente 

estudo, principalmente pela trajetória teórica aqui utilizada, a concepção do 

campo da estética a ser compreendida neste estudo é aquela que surge na 

liberdade de contemplação; é aquela em que a contemplação se torna 

movimento. Desse modo, percebe-se que tanto Maffesoli (1999) quanto a 

releitura deste campo refletida por Scherer (2005) descortinam um movimento 

que se dá, justamente, pela percepção que um (multi)letramento estético pode 

trazer à construção de sentidos, mesmo considerando que os autores não 

façam com exatidão a utilização da terminologia “(multi)letramento”, os 

mesmos possibilitam uma ampliação deste pensar indicando que a percepção 

estética abre-se para a representação da forma, do fluxo e do movimento - tão 

presentes nas práticas de (multi)letramentos. 

Assim, quando se propõe pensar num (multi)letramentos visual/estético 

este se apresenta no contexto da dimensão constitutiva dos meios na 

expressão e na construção de sentido. Este pensamento parte também do viés 

teórico de Maffesoli (1999), quando o autor destaca a noção estética como 

sendo pragmática, portanto, permitindo a construção do sentido comunicável, 

inscrevendo-se na circulação das palavras, das imagens, dos objetos. Tal 

noção corrobora com a reflexão do significado na atualidade, que é construído 

de forma heterogênea, na multiplicidade de culturas e na produção 

translinguística36. 

                                                           
36  De acordo com Bakhtin (2010), a translinguística, desse modo, sem desconsiderar as 
relações lógicas, preocupa-se em observar a vida da linguagem, sua dinamicidade e caráter de 
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Nesta dimensão, a construção de sentidos e a relação com a estética 

são apresentadas características de uma prática de letramento contemporâneo 

e social. Porém, um dos pontos primordiais do sentido estético está na 

apreciação crítica dos produtos culturais locais e globais. Isso envolve 

diferentes “estéticas” e novos letramentos críticos. Esta é justamente uma das 

ações principais dos espaços escolarizantes: transformar o consumidor sem 

criticidade em um analista crítico. No entanto, para que isso ocorra há a 

necessidade de compreender alguns critérios estéticos analíticos, como é o 

caso de um conjunto de concepções inerentes a estes processos de 

codificação e decodificação, novos códigos nos processos de alfabetização e o 

surgimento cotidiano dos letramentos contemporâneos. 

De acordo com Oliveira (2006), para compreender este movimento com 

várias concepções e processos e tornar-se um analista crítico diante da 

multiplicidade de estéticas e letramentos, é reconhecida a importância dos 

processos históricos sobre a significação, que no passado foi construída de 

forma mono modal, no entanto, atualmente, abrange também outras 

modalidades comunicativas, dentro de uma concepção multi e hipermídia de 

texto. Esta ótica pode-se desenvolver linearmente, mas também pelo não 

linear; pela sentença, mas também pela imagem, considerando as marcas 

tipográficas, topológicas e pictóricas; como também fazendo uso do som e do 

áudio. É diante desta perspectiva que a abordagem a seguir é desencadeada,  

por meio de uma reflexão necessária sobre o reconhecimento dos 

multiletramentos híbridos e sua importância na contemporaneidade. 

 

2.4 (MULTI)LETRAMENTOS HÍBRIDOS: IMAGEM, ARTE, MÍDIA37 DIGITAL E 

(TRANS)MÍDIA 

                                                                                                                                                                          
novidade, o acontecimento, que permite a circulação de posições avaliativas de sujeitos 
situados histórico-socialmente e a permanente renovação de sentidos. 
37  Para Santaella (2003), a palavra mídia foi se fixando cada vez mais em função do 
crescimento acelerado dos meios de comunicação que não podem mais ser considerados, 
necessariamente, como meios de comunicação de massa, pelo menos tal como o conceito de 
comunicação de massa esteve delineado até o início dos anos 80. O surgimento de 
equipamentos técnicos propiciados de novos processos de comunicação, tais como a 
multiplicação dos canais de televisão a cabo, o videocassete o videodisco, os jogos eletrônicos 
etc. Com a emergência da comunicação planetária, via redes de teleinformática, que instalou 
definitivamente a crise nesse exclusivismo e, com ela, a generalização do emprego da palavra 
“mídia” para se referir também a todos os processos de comunicação mediados por 
computador. 
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A origem da dimensão teórica dos (multi)letramentos está nos 

enfoques da multiculturalidade e da multimodalidade. Sendo assim, a partir da 

releitura desta dimensão teórica optou-se pela expansão deste enfoque para o 

campo dos (multi)letramentos híbridos, numa tentativa de aproximação aos 

campos dos estudos dos novos letramentos emergentes da sociedade 

contemporânea, aos quais se reconstroem a partir da hibridização da imagem, 

da arte e da mídia digital.  

Primeiramente, torna-se relevante destacar que a dimensão teórica que 

se propõe, na presente pesquisa, está justamente num caminho que a própria 

ciência das linguagens e da comunicação, como campos interdisciplinares, 

também buscam enfatizar, pois estes também integram o termo “híbrido” e 

abarcam significações múltiplas em suas bases epistemológicas. A 

terminologia “híbrido” contribui, sobretudo, para dar ênfase ao campo de 

estudos interdisciplinares da imagem, da arte e da mídia digital – “substratos” 

das linguagens aqui apresentadas. Pode-se considerar que este tripé (imagem, 

arte e mídia digital) está presente na redefinição das fronteiras da arte a partir 

da influência da tecnologia e do digital nas práticas, temáticas artísticas, 

metodologias e comentários críticos deste campo. 

Conforme Rojo (2012), vive-se desde o início do século XX em uma 

sociedade que percebe as relações com o conhecimento de forma híbrida, com 

novas fronteiras. Para a autora, as novas estéticas e os processos de produção 

de conhecimento elencam (multi)letramentos desde o estabelecimento do 

ritmo, da referenciação da letra da canção-guia do anime ao corte do vídeo-

fonte com imagens adequadas a esse ritmo. Com critérios estéticos, o 

tratamento adequado de imagens em programas como o Photoshop, permite 

novos efeitos de sentido, como construir e reconstruir a trama ou a 

referenciação (no ritmo) de maneira adequada na montagem de um vídeo ou 

anime.  

Portanto, a integração do termo “híbrido” conota o cruzamento, a 

intersecção, a pluralidade e a diversidade, como um fenômeno dos 

(multi)letramentos. Nesse caso, a utilização do termo “híbrido” pode, ainda, 

contribuir para entender como, gradativamente, este campo foi tomando 

espaço nas discussões que são formuladas em torno da informação e da 
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comunicação, principalmente através da elucidação das distintas maneiras do 

pensar, dizer e agir quando são tratadas temáticas contemporâneas.  

Ainda, diante desta perspectiva, pode-se esclarecer que ao utilizar o 

termo, tenta-se exprimir algo em permanente elaboração na construção social 

do cotidiano; sobretudo com o diálogo entre as múltiplas linguagens e entre os 

múltiplos vieses científicos. 

É importante destacar que a arte feita com as tecnologias digitais e a 

sua inserção no contexto científico e cultural deve ser analisada, assim como 

Domingues (2009) esclarece, por meio de seus determinantes históricos para a 

redefinição da existência humana 38 . “Em todas as épocas, os meios e 

linguagens advindos de descobertas científicas renovaram práticas e teorias 

em suas implicações artísticas, estéticas, filosóficas, antropológicas, 

educacionais, políticas e econômicas” (DOMINGUES, 2009, p.25). 

Na perspectiva de Domingues (2009) ao reconhecer este movimento 

nas implicações artísticas, não há como distanciar estes para a renovação de 

práticas e teorias. É justamente neste caminho que Santaella (2003) destaca a 

constituição da imersão híbrida. 

 
Este tipo de arte vem sendo intensamente explorada em 
performances, especialmente nas performances de dança, quando os 
movimentos dos dançarinos encontram-se com designs de interfaces, 
sistemas interativos, visualizações 3D ou ambientes imersivos de 
dados, mundos virtuais e outros designs de sistemas gerativos Tudo 
isso pode ser encontrado, por exemplo, na Interactive Performance 
Series do Dance and Technology Program da Ohio State University 
(SANTELLA, 2003, p.291) 

 

Para a autora, este exemplo pode ser reconhecido como uma criação 

de ciberseres e cibercenários para a interação entre as performance dos 

dançarinos, dos cenários e das múltiplas significações advindas desta relação 

na contemplação da arte explorada pela incorporação tecnológica. “O 

espetáculo integra as ações desempenhadas pelos dançarinos com aquelas 

processadas em tempo real pelo computador” (SANTAELLA, 2003, P. 291), ou 

                                                           
38 Segundo Domingues (2009), ainda há o impacto quando se trata da existência e condição 
humana pelo uso de meios de transporte rápidos, com a comunicação e a impressa, 
reprodução fotomecânica, fotografia, telegrafia, telefone, tecnologias da imagem e o cinema, 
televisão e vídeo. E com o computador pessoal, realidade virtual, robótica, computadores 
conectados na rede, telepresença, site de relacionamento, tecnologias móveis e interfaces 
locativas, pervasivas e sencientes, chegando à computação ubíqua, entre outros inventos que 
interpretam arte e ciência. 



 
 

76 
 

seja, a imagem utilizada a partir do mecanismo computacional resulta numa 

projeção em telas tanto no palco, como também nos corpos dos dançarinos. Na 

ótica da autora, este experimento permite que estes fiquem permanentemente 

imersos em um ambiente volátil que se transforma de acordo com os 

movimentos de seus corpos.  

Entre a constituição da arte nesta imersão híbrida e ainda por meio de 

muitas outras práticas multiletradas com o tripé imagem, arte e mídia digital, 

não somente pela exemplificação que se contextualiza neste campo de análise 

- a qual Santaella (2003) utiliza a performance da dança e o movimento que a 

tecnologia transposta nesta construção de um cibercenário, mas principalmente 

pela intensa premissa de que a tecnologia é somente ligada à resolução de 

problemas.  

Com as mídias digitais deu-se um grande passo na constituição de 

novos letramentos e (multi)letramentos: a hibridização que permite a 

navegação e a ação remota nos mais diversos ambientes com o envolvimento 

e a atração de todo um sensorium humano em mundos tridimensionais. 

 Segundo Santaella (2003), este sensorium humano acaba por prever 

uma revolução profunda porque está a caminho da consolidação de um 

pensamento já destacado por Crary e Kwinter, em 1992, quando os autores 

dizem que o problema moderno da vida está forma impensável de se separar 

os organismos das máquinas. Este pensamento destaca um dos aspectos de 

proximidade entre seres humanos e as máquinas, pois estes são vistos 

contemporaneamente como aliados, isto é, os seres humanos estão 

convivendo, interagindo e se integrando às máquinas, “mas muitos mais 

porque, as máquinas, estão ficando cada vez mais parecidas com os humanos” 

(SANTAELLA, 2003, p. 303). 

De fato, a convivência e a interação humana com as máquinas 

interferiram no contexto científico e cultural, assim como Domingues (2009) e 

Santaella (2003) esclareceram com esta linha de pensamento que em todas as 

épocas, as linguagens advindas desta interação renovaram práticas, teorias e 

repercutiram em implicações estéticas e artísticas.  

Este caminho constituiu um (multi)letramento híbrido - o qual converge 

para a revolução da informação e do conhecimento. No entanto, cabe dizer que 

a observação da trajetória aqui lançada sob uma ótica de discussão 
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interdisciplinar do tripé imagem, arte e mídia digital, não se confina a uma 

vertente unilateral de abordagens e pensamentos, mas abre-se para a 

multifacetada busca de concepções contemporâneas e sensíveis propostas 

pela arte, pela mídia e pelos estudos das linguagens. Por mais perturbador que 

possa parecer a utilização do termo “infinita” para conotar estes imbricamentos 

(arte, mídia digital e linguagens), o que se percebe é que o hibridismo que se 

propõe nas práticas de (multi)letramento está longe de precisar um sentido 

transparente, repleto de ambiguidades e abrangências.  

Ao encontro de uma perspectiva de uma concepção de (trans) 

multimídia que não se apropria de uma exatidão por possibilitar inúmeros 

imbricamentos e grandes transições estão os estudos Henry Jenkins (2009). 

Para o autor, “estamos numa era de transição midiática, marcada por decisões 

tácitas e consequências inesperadas, sinais confusos e interesses conflitantes 

e, acima de tudo, direções imprecisas e resultados imprevisíveis” (2009, p. 38). 

A perspectiva de Jenkins (2009) sobre a transmídia possui 

aproximação teórica à perspectiva estabelecida por Kinder 39 , já em 1991.  

Marsha Kinder cunhou a expressão transmedia intertextuality (intertextualidade 

transmídia) como um mecanismo por trás de um sistema de super-

entretenimento resultante da associação de diversas mídias e de narrativas 

que transformam os consumidores em jogadores poderosos (KINDER, 1991, 

p.120). Com esta trajetória da expressão transmídia percebeu-se que as 

dimensões de Kinder (1991) e Jenkins (2009) são ampliadas em outras fontes 

e referências (DOMINGUES, 2009; SANTAELLA, 2013). No entanto:  

 
Uma história transmídia desenrola-se através de múltiplas 
plataformas de mídia, com cada novo texto contribuindo de maneira 
distinta e valiosa para o todo. Na forma ideal de narrativa transmídia, 
cada meio faz o que faz de melhor – a fim de que uma história possa 
ser introduzida num filme, ser expandida pela televisão, romances e 
quadrinhos; seu universo possa ser explorado em games ou 
experimentado como atração de um parque de diversões. Cada 
acesso à franquia deve ser autônomo, para que não seja necessário 
ver o filme para gostar do game, e vice-versa (JENKINS, 2009, 
p.138). 

 

                                                           
39  University of California (UC), em 1991, cunhou a expressão ‘transmedia intertextuality” 
(intertextualidade transmídia), no livro Playing with power in movies, television, and video 
games: from Muppet Babies to Teenage Mutant Ninja Turtles. 
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Diante deste contexto, analisa-se que há uma similaridade entre as 

propostas teóricas de Kinder (1991) e Jenkins (2009), no entanto, os estudos 

da história transmídia de Henry Jenkins traz análises mais atuais, já inserindo-

se no contexto do avanço tecnológico, portanto separando-se do pensamento 

de sua predecessora.  

De acordo com Mittermayer, Freitas e Santaella (2014), mesmo diante 

dos avanços tecnológicos, há uma dificuldade em se estabelecer métodos e 

processos, visto que o desenvolvimento de objetos transmidiáticos é uma 

estratégia comunicacional criativa - a qual não está, prioritariamente, presa a 

métodos e processos. Para os autores, potencialmente, os meios em projetos 

de narrativa transmídia são construções que aliam o contar a práticas de 

expansão da narrativa. Ao contrário do tradicional de algumas narrativas 

cotidianamente construídas que repetem a mesma história em diferentes 

meios, as quais são entendidas como crossmedia40. 

De acordo com Mota41 (apud MITTERMAYER; FREITAS; SANTAELLA, 

2014, p.4), responsável por trazer a narrativa transmídia para o Brasil e um dos 

co-fundadores da produtora The Alchemists, produtora criada no Instituto de 

Tecnologia de Massachusetts (MIT) em 2008. De acordo com a ótica de Mota 

(2014), a narrativa transmídia sempre existiu e os meios digitais só tornaram 

isso mais tangível e exponencial.  Ao desenvolver uma narrativa transmídia, 

primeiro deve-se focar na qualidade da história a ser contada e posteriori nas 

plataformas. Assim, o autor complementa esclarecendo que a transmídia é 

sucessiva a uma excelente história.  

Desta forma, não destoando da análise das trajetórias refletidas até o 

momento sobre a transmídia e como alguns autores identificam-na com certa 

centralidade no campo das narrativas, apropria-se deste contexto de análise 

para se pensar a ampliação desta expressão.  

Esta ampliação pode estar inserida no contexto das práticas de 

(multi)letramentos, as quais possibilitam com a observar que a discussão sobre 

                                                           
40 O termo crossmedia significa, literalmente, cruzamento de mídias. Desta forma, quando se 
fala em crossmedia quer dizer que sua ação está centrada na utilização de diversos canais de 
comunicação, como a televisão, o rádio, o mobile e internet dentre outros, para contar uma 
história ou passar uma mensagem. 
41  Pesquisador responsável por trazer a narrativa transmídia para o Brasil e um dos 
cofundadores da produtora The Alchemists, produtora criada no Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts (MIT) em 2008. 
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a transmídia e, até mesmo, a hipermídia 42 são integradas ao contexto de 

convergência das mídias e da cultura digital. Pela própria evolução das 

linguagens através do tempo, como reflete Santaella (2013), desde o final do 

século passado com os frutos de transformação do computador em metamídia 

de comunicação bidirecional, a hipermídia e a transmídia tornaram-se as 

linguagens do mundo contemporâneo e, portanto, são expandidas como 

práticas de multiletramentos contemporâneos. 

Neste contexto, o que se busca destacar, por fim, como uma prática de 

(multi)letramento transmídia “refere-se à passagem de conteúdos sígnicos de 

uma mídia para outras, compondo uma unidade complexa” (SANTAELLA, 

2013, p.231). 

Na era da convergência das mídias e da cultura digital, a ciência da 

linguagem - a qual é constituída como um pré-requisito para pensar as 

questões relativas à aprendizagem e ao conhecimento. Fundamentam-se como 

um campo norteador de quaisquer letramentos ou (multi)letramentos, pois 

visam adequar leituras de mundo e processos educativos às dimensões 

estéticas e de compreensão e condição cognitivas, além de aspectos 

comportamentais destes processos na contemporaneidade. 

 
No início do século XXI, as linguagens humanas e os meios de 
comunicação em que elas transitam entraram em uma nova era. Os 
avanços tecnológicos associados com a sociedade da informação 
resultaram na passagem de todas as mídias para a transmissão 
digital. Transmissão digital significa a conversão de sons, imagens, 
animações, textos, vídeos e formas gráficas para formatos que são 
legíveis ao computador. O código analógico dessas mensagens é 
quebrado em tiras de zero e um que carregam a informação em 
forma codificada para dentro do computador (SANTAELLA, 2013, 
p.232). 

 

Desse modo, não há como ignorar que as linguagens são influenciadas 

pelas instabilidades, efeitos e repercussões das tecnologias, principalmente 

pela configuração que legitima espaços de informação e do conhecimento em 

rede. Além disso, mais do que mídias, os computadores, de acordo com o 

pensamento de Santaella (2013), são metamídias, isto é, abrigam todos os 

                                                           
42 A hipermídia aqui é entendida, como na ótica de Santaella (2013), a qual se dá a partir da 
junção do hipertexto com a multimídia, ou seja, é justamente a linguagem com a qual lidamos 
quando navegamos pelas informações nas redes. 
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tipos de mídias, as quais são constituídas por linguagens das mais diversas 

naturezas. 

Com esta percepção estética, a qual se identifica como práticas de 

(multi)letramentos como um convívio das diferentes linguagens, que pode ser 

propiciada por inúmeros enfoques, tendências e teorias. Como também não 

pode deixar de se constatar que não há um domínio dessa ou daquela 

linguagem, mas a percepção de que as implicações culturais e 

comunicacionais oportunizaram novos letramentos necessários para a 

integração no mundo cultural e letrado a partir de um letramento dito social. 

 Pode-se observar, ainda, que não são poucas as implicações culturais 

e/ou comunicacionais que interferem neste processo. Todavia a compreensão 

fica a cada passo mais clara quando se observa a produção, a transmissão e 

todos os processos interlocutórios das práticas de (multi)letramentos 

contemporâneos. Estas práticas perpassam o mundo das redes, as quais 

podem ser analisadas com os seus múltiplos significados, integrados à rede 

das conexões online, como também dispostas nas redes que não dispensam 

uma capacidade letrada para atribuir significados às múltiplas leituras, como da 

própria arte, da imagem estática e em movimento, da mídia digital, da 

(trans)mídia, enfim das diferentes práticas multiletradas presentes na 

sociedade contemporânea. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
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CAPÍTULO III 
 
3 APRENDIZAGEM UBÍQUA: A MOBILIDADE E OS DESAFIOS 
EMERGENTES PARA A EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA 

 
Este capítulo apresenta uma concepção detalhada da aprendizagem 

ubíqua e dos desafios emergentes para a educação contemporânea. Assim, 

para aproximar-se de uma perspectiva educacional contemporânea, não há 

como deixar de se observar e analisar os campos que foram se desdobrando 

da integração das novas tecnologias e as interfaces que alteram a concepção 

de aprendizagem por meio da ubiquidade e da mobilidade.   

Desta forma, as mobilidades físicas e virtuais das redes entrelaçam-se 

e interconectam-se trazendo a hipermobilidade aos seus usuários. Essa 

característica afeta diretamente os processos educacionais, o que torna o tema 

relevante no que tange as reflexões dessa pesquisa. É preciso também 

destacar, neste capítulo, a abordagem da hipermobilidade como integradora do 

contexto da Cultura Digital na educação. 

 

 
3.1 UBIQUIDADE E APRENDIZAGEM UBÍQUA: CONCEPÇÕES E NOVOS 

ESPAÇOS MULTIDIMENSIONAIS 

 

Para Santaella (2013), os espaços multidimensionais são 

multifacetados, que podem reforçar e incrementar a disseminação de 

informação e de conhecimento. Segundo a autora, a multidimensionalidade dos 

espaços é inseparável do cenário da hipermobilidade, principalmente pelo fato 

de que há um acréscimo à mobilidade física a partir das tecnologias móveis, as 

quais possibilitam o acesso pleno ao ciberespaço. 

 
O que vem a ser isso? Informações dos mais diferentes tipos, sejam 
elas ad hoc, práticas geolocalizadas, conceituais, ou seja, de 
qualquer espécie, podem ser acessadas de múltiplos pontos no 
espaço. As mesmas mídias que nos fornecem o acesso são também 
mídias de comunicação. Redes sem fio e, consequentemente, móveis 
são a tônica tecnológica do momento. Isso disponibiliza um tipo de 
comunicação ubíqua, pervasiva e, ao mesmo tempo, corporificada e 
multiplamente situada que está começando a se insinuar nos objetos 
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cotidianos com a tecnologia embarcada, a tão falada internet das 
coisas (SANTAELLA, 2013, p.15). 

  

Nesta ótica, observar-se que estas tecnologias estão integrando-se aos 

usuários destes dispositivos, metaforicamente, como uma segunda pele. Esta 

abordagem aproxima-se, cada vez mais, do campo de estudos entre as 

relações do ser humano e as atuais revoluções tecnológicas, denominada 

como uma condição do pós-humanismo43 - que são acompanhadas também 

por transformações nos campos biológico, antropológico, social e psíquico.  

Na perspectiva de Santaella (2013), a essência do pós-humanismo é 

ser contra qualquer forma de universalismo ou de qualquer cenário fixo e 

eterno, pois esta condição reconhece “a heterogeneidade, a multiplicidade, a 

contradição, o contexto, a objetividade situada como construtivos do humano, 

do que decorre uma nova ontologia das instabilidades” (SANTAELLA, 2013, 

p.24). A autora recorre a Cary Wolfe (2010) para refletir sobre a condição pós-

humana: 

 
O humano ocupa um novo lugar no universo, um universo agora 
habitado pelo que estou preparado a chamar de sujeitos não-
humanos. E isso explica por que, para mim, o pós-humanismo não 
significa o triunfo que supera e desmascara algo, mas, sim, um 
crescimento da vigilância, responsabilidade e humildade que 
acompanha o viver em um mundo habitado de modo tão novo e 
diferenciado (WOLFE apud SANTAELLA, 2013, p.24). 

 

Com as complexidades que se anunciam para a condição pós-humana, 

em pouco tempo, sistemas inteligentes estão integrados aos mais diversos 

mecanismos presentes no cotidiano da vida humana. Esse fato pode ser 

observado à medida que se avalia o passado e o presente e percebe-se que o 

futuro realmente será reflexo de um momento nebuloso caracterizado, 

especialmente, pelas mudanças aceleradas nas estruturas da vida dos sujeitos. 

Diante deste cenário, repletos de instabilidade e multiplicidade de 

tecnologias acessíveis a um grande número de usuários, como a ubiquidade 

                                                           
43 Lúcia Santaella vem pesquisando o tema pós-humano e repetidamente tem publicado sobre 
ele. Segundo a autora, o termo pós-humano vem sendo empregado especialmente por artistas 
ou teóricos da arte e da cultura desde o início dos anos 90. A expressão tem sido usada para 
sinalizar as grandes transformações que as novas tecnologias da comunicação estão trazendo 
para tudo o que diz respeito à vida humana, tanto no nível psíquico quanto social e 
antropológico. Em “Comunicação ubíqua: repercussões na cultura e na educação”, obra 
publicada em 2013, pela Editora Paulus, a autora dedica um capítulo sobre o tema.  
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tecnológica, tão presente nas mídias e nos processos comunicacionais, 

questiona-se: como se podem analisar as influências nas formas de ensinar e 

aprender na educação contemporânea? 

Este questionamento tem um caminho que pode trazer respostas pelo 

próprio processo de evolução que a hipermobilidade, a ubiquidade e seus 

desdobramentos acabaram por construir. Assim, muitos campos de 

conhecimento e a própria educação foram afetados e, portanto, encontram-se 

no contexto da cultura cultural. Desse modo, este contexto já está 

intrinsecamente incluído num processo de reorganização das relações e dos 

campos sociais na mediação com/pelas tecnologias digitais.  

Nesta análise, pode-se dizer que não somente aos campos sociais e 

tecnológicos advindos dos meios de comunicação e das tecnologias da 

informação, mas todo um domínio de campos e áreas de conhecimento que 

envolvem a ação humana ligada à informação, aos saberes e ao 

conhecimento.  

Devido os processos educacionais, como a educação formal, informal e 

não formal estarem inseridos no contexto da cultura digital, torna-se necessário 

estabelecer, com precisão terminológica, a compreensão que se tem dessas 

modalidades de educação: 

 
A educação enquanto forma de ensino-aprendizagem, pode ser 
dividida em três diferentes formas: educação escolar, formal, 
desenvolvida nas escolas; educação informal transmitida pelos pais, 
no convívio com amigos, em clubes, teatros, leituras e outros, ou 
seja, aquela que decorre de processos naturais e espontâneos; e 
educação não formal, que ocorre quando existe a intenção de 
determinados sujeitos em criar ou buscar determinados objetos fora 
da instituição escolar. Assim, a educação não formal pode ser 
definida como a que proporciona a aprendizagem de conteúdos da 
escolarização formal em espaços como museus, centros de ciências, 
ou qualquer outro em que as atividades sejam desenvolvidas, com o 
objetivo definido (VIEIRA, 2005, p. 21). 

 

Essa subdivisão torna-se interessante ao presente estudo para 

evidenciar as diferenças entre as três formas ou modalidades de educação, 

todavia todas sofrem influências culturais dos processos de uma aprendizagem 

contínua, aberta e flexível. A cada passo em que se investiga a educação 

formal, que prima pela organização curricular e pela formalização dos 

conhecimentos estruturantes em cada área do conhecimento, chega-se à 
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conclusão que esta, por vezes, é a forma que ainda mais se distancia dos 

efeitos culturais do campo do digital e das tecnologias digitais.  

Ainda assim, constata-se que há grande preocupação da educação 

formal em desenvolver-se em ambientes escolarizantes com novos métodos, 

modelagens e uma arquitetura pedagógica que integrem as tecnologias 

digitais. Diante disso, há de se observar que a maioria dos modelos de 

educação é submetida a uma tendência tradicional de ensino, o que acaba por 

permanecerem inamovíveis, ou seja, distantes de um processo educativo num 

modelo inovador e que se aproprie do fluxo de informações em excesso e 

descontinuadas, a qual faz parte de redes digitais e comunidades virtuais. 

Pode-se considerar que esse fluxo torna-se um desafio para a educação 

contemporânea, principalmente pela dificultosa compreensão por parte de 

alguns docentes em vislumbrar a sua prática de acordo com uma lógica que 

envolve uma aprendizagem ubíqua, mais aberta e espontânea.  

Ao vislumbrar um dos desafios para uma educação, que considere os 

aspectos das condições propiciadas por uma cultura digital e pelas tecnologias 

do acesso e da conexão contínua, torna-se necessário trazer à reflexão uma 

concepção sobre aprendizagem ubíqua e seus desdobramentos para a 

educação. Assim,  

 
Tenho chamado de “aprendizagem ubíqua” as novas formas de 
aprendizagem mediadas pelos dispositivos móveis. Quais são as 
características emergentes dessa modalidade de aprendizagem? 
Desde o surgimento das redes de informação alimentadas pela 
internet e baseadas em nós interligados, por mim denominadas por 
tecnologias de acesso, a aprendizagem ubíqua já havia começado a 
se insinuar graças às vantagens que as redes apresentam em termos 
de flexibilidade, velocidade, adaptabilidade e, certamente, de acesso 
aberto à informação (SANTAELLA, 2013, p.23). 

 

O período dos sites, dos chats e dos e-mails e ainda dos buscadores 

com certo grau de dificuldade faziam parte da Web 1.0. Nesta época não se 

contava com ferramentas de busca tão inteligentes quanto as atuais. Logo, 

este período cedeu espaço para a Web 2.0, uma versão mais colaborativa, na 

qual as redes sociais digitais, as Wikis e as multifuncionalidades do Google 

foram constituídas. Neste contexto, novos processos de aprendizagem, mais 

abertos, também foram se constituindo, de forma mais colaborativa e 

compartilhada. “Processos de aprendizagem abertos significam processos 
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espontâneos, assistemáticos e mesmo caóticos, atualizados ao saber das 

circunstâncias e de curiosidades contingentes” (SANTAELLA, 2013, p.23). 

Na era da mobilidade, o aprendizado ubíquo pode acontecer em 

qualquer hora do dia e da noite, pois se dispõe, neste contexto, de dispositivos 

móveis 44 , isto é, qualquer equipamento que pode ser transportado com 

informação e que fique acessível em qualquer lugar.  Com essa acessibilidade, 

os dispositivos oportunizam a soma entre a continuidade do tempo da 

aprendizagem ao espaço, no qual o conhecimento pode ser acessado em 

qualquer espaço, daí a necessidade de espaços multifacetados, aos quais 

reforçam e incrementam a disseminação de informação e de conhecimento. 

 

 

3.2 GERAÇÕES TECNOLÓGICAS E OS REFLEXOS NA EDUCAÇÃO 

 

A mediação das tecnologias e, atualmente, as digitais perpassa a 

economia, a política, a cultura, a percepção, a experiência, a identidade, o que 

gerou inúmeras pesquisas (AREU, 2014; HARDAGH, 2009; SANTAELLA, 

2013), inclusive, aquelas que se preocupam em analisar os reflexos no campo 

da educação. No entanto, torna-se fundamental para a compreensão das 

gerações tecnológicas, o estabelecimento de um ponto de vista sociológico, 

para entender como se dá a constituição de uma nova geração do capitalismo 

global, a qual evidencia em uma linha temporal da inclusão tecnológica e seus 

reflexos. 

 Dessa forma, alguns sociólogos denominam esta geração como pós-

industrial, outros, ainda a partir da representação da terceira Revolução 

Industrial, denominam como um estágio padrão do desenvolvimento capitalista, 

o informacionalismo. Nesse contexto, são considerados movimentos 

importantes, a primeira Revolução Industrial, caracterizada pela invenção das 

máquinas mecânicas, que substituíram a utilização das ferramentas manuais 

na produção de bens materiais e, a segunda revolução - que acelerou a 

constituição da industrialização por meio da energia elétrica.  

                                                           
44 Dispositivos que permitem o acesso em qualquer lugar: palms, lap-tops, i-pads, pendrives, 
celulares multifuncionais (smart-phones e i-phones).  
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De acordo com Warschauer (2006), a terceira revolução, na década de 

1970, é vista como um terceiro grande impacto nas etapas de industrialização. 

Esta teve uma grande concentração na difusão do transistor, no computador 

pessoal e nas telecomunicações. Mas é importante destacar que a passagem 

do capitalismo, com base industrial para o de base informacional, auxiliou 

numa reestruturação que Castells (2003, p.35) denomina como “modos de 

desenvolvimento’, isto é, a forma com se atua sobre a matéria para gerar o 

produto. Isso é o que determina o nível e a qualidade da produção”. Assim, a 

produtividade na geração industrial está ligada à introdução de novas fontes 

energéticas e “a capacidade de descentralização do uso de energia ao longo 

dos processos produtivos e de circulação” (ibidem).  

Já na revolução advinda com o informacionalismo, o desenvolvimento 

é oriundo da “ação de conhecimentos como principal fonte de produtividade (...) 

em um círculo virtuoso de interação entre as fontes de conhecimentos 

tecnológicos e a aplicação de tecnologia para melhorar a geração de 

conhecimentos e o processo da informação” (CASTELLS, 2003, p.35). 

No contexto contemporâneo, de acordo com a aceleração do ritmo de 

transformações tecnológicas atuais, estas se voltam intensamente para a 

produção de cultura, de linguagens e para a expansão de uma concepção de 

inteligência coletiva na sociedade. Contudo, Santaella (2013) nos chama a 

atenção para o fato de que, desde a crise da hegemonia da era de Gutenberg, 

no início do século XIX, (em menos de dois séculos), encontramo-nos em plena 

passagem da quinta geração de tecnologias de linguagem. No quadro abaixo, 

a autora discorre a respeito das cinco gerações de tecnologias de linguagem, 

nas quais se traçam passos fundamentais de uma fase à outra, dessas 

gerações: 

 

Tecnologias do reprodutível 

São produzidas com o auxílio das 
tecnologias eletromecânicas - as 
linguagens da era da reprodutibilidade 
técnica, composta pelo jornal, pela foto e 
pelo cinema. Os modos de produção, 
transmissão e recepção das linguagens 
que foram introduzidas pelas tecnologias 
eletroeletrônicas são bem distintos. Nesta 
tecnologia foram lançadas as sementes 
da cultura de massas, em que o público 
receptor aflorava nas metrópoles, em 



 
 

88 
 

plena explosão demográfica. Estas 
tecnologias introduziram o automatismo e 
a mecanização da vida, tanto nas 
fábricas, quanto nas cidades cujo ritmo, 
sob a luz das redes de eletricidade 
recém-inaugurada, anunciava os novos 
tempos em que os espetáculos do novo, 
da publicidade, da moda e passam a 
alimentar o consumo.  

Tecnologias da difusão 

O rádio e a televisão começaram a se 
alastrar a passos largos fazendo parte da 
indústria cultural. O desenvolvimento 
exagerado de sua penetração veio não 
apenas da sua expansão no espaço, 
mas, do seu poder de difusão-
responsável pela ascensão da cultura de 
massas e que se ampliou com a 
transmissão via satélite. 

Tecnologias do disponível 

As tecnologias do disponível oriundas da 
cultura das mídias são tecnologias de 
pequeno porte, criadas para atender a 
públicos específicos e até mesmo para 
escolhas individuais, como nas redes de 
televisão a cabo, no vídeo cassete, nas 
máquinas de xérox etc. Nesse contexto, 
elas produzem uma ecologia cultural que 
se distingue da lógica que comanda a 
comunicação de massa, assim como a 
cultura digital atual. 

Tecnologias do acesso 

O advento da internet coloca-se ao 
alcance da ponta dos dedos é o que 
caracteriza as tecnologias do acesso. Um 
traço mais marcante são os espaços 
virtuais, aos quais trazem um fluxo de 
linguagem multimídia ininterrupto, com a 
mutação e a multiplicidade nos sistemas 
da internet São, portanto, tecnologias da 
inteligência que transformam 
integralmente as formas tradicionais de 
manipulação e diálogo. 

Tecnologias da conexão contínua 

Com o desprendimento comunicacional 
entre as pessoas, das chamadas âncoras 
geográficas, todo o ambiente urbano 
adquiriu um novo desenho que resulta da 
conexão à internet. Desta forma, essa 
quinta geração de tecnologias 
comunicacionais, a da conexão contínua, 
é constituída por uma rede móvel de 
pessoas que operam em espaços físicos 
- não confinante. 

Tabela 1 – Este objetiva referenciar as “cinco gerações tecnológicas”45 na ótica de 
Santaella (2013, p.285 - 288). 

                                                           
45 O quadro foi desenvolvido por meio do texto paráfrase, mantendo a síntese da ideia e da 
perspectiva teórica da autora. O Capítulo 14 fora utilizado como aporte teórico sobre “os 
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Estas categorias contribuem para uma compreensão acerca de como 

essa integração vem recebendo um impulso recente com os dispositivos 

móveis, aos quais criam a necessidade de entender a relação humano-

tecnológica, pois esta transforma os espaços de formação, de informação e de 

conhecimento pela integração da tecnologia nestas cinco gerações.  

Entretanto, estas gerações não podem ser tratadas, nesta pesquisa, 

como uma categorização estanque e absoluta. Contudo, devem ser tratadas 

como um ponto de discussão importante sobre o tema, ou especificamente 

sobre as gerações das tecnologias da linguagem que podem contribuir para o 

presente estuo. Estas foram revisitadas a partir dos estudos de Santaella 

(2013) a fim de contrastar uma transposição dos efeitos e repercussões na 

crescente ecologia midiática46 para o campo da educação.  

Por uma questão de esclarecimento histórico, trata-se de evitar assim 

como na comunicação, que não necessita o apagamento de qualquer resquício 

histórico de modelos comunicacionais precedentes. A educação também, por 

conta das formas emergentes de aprendizagem e dos novos modelos 

educacionais, não necessita apagar o histórico de seus modelos educacionais 

precedentes ou anteriores.  

Novos processos devem ser apreendidos pelos profissionais da 

educação e o próprio processo educacional atual deve integrar uma 

aprendizagem ubíqua e mais aberta. Mesmo precedentemente a educação 

passando por influências mais tradicionais, com efeitos e culturas de 

tendências pedagógicas tradicionais, é necessário repensar os modelos 

educacionais contemporâneos. 

O que se torna importante de fixar diante desta exposição, é que cada 

um destes momentos históricos acabou por ocasionar habilidades cognitivas 

específicas. “Nenhuma nova formação cultural até hoje conseguiu levar as 

formações culturais anteriores ao desaparecimento” (SANTAELLA, 2013, p.26). 

Assim, cada momento histórico que integra determinada tecnologia de 

inteligência, linguagem ou de aprendizagem, em seu tempo, aciona 
                                                                                                                                                                          
desafios da aprendizagem ubíqua para a educação” que integra a obra: SANTAELLA, L. 
Comunicação ubíqua: repercussões na cultura e na educação. São Paulo: Paulus 2013. 
46 Ecologias midiáticas são intrinsecamente enredadas porque novas mídias são introduzidas 
em uma paisagem humana já povoada por mídias precedentes. 
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determinadas habilidades cognitivas para o desenvolvimento de ações e 

atividades em torno de um processo, de forma global e abrangente ou de uma 

ação, de forma mais pontual e específica nos campos da informação, da 

comunicação ou da educação. 

 

 

3.3 ATRIBUTOS DA CIBERCULTURA47 E DA CONVERGÊNCIA DAS MÍDIAS: 

FRONTEIRAS ENTRE A COMUNICAÇÃO E AS LINGUAGENS 

 

Como foi percebido nas reflexões sobre a aprendizagem, a ubiquidade 

e as tecnologias de mobilidade na educação, estas ainda encontram-se num 

cenário complexo de situações, divergências e falta de compreensão na sua 

totalidade Isso pelo fato que toda mudança traz turbulências, particularmente 

pelo forte desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e de 

comunicação. 

Portanto, por essa pesquisa encaminhar-se para as questões 

emergentes da cultura digital e sua articulação com a educação, que, por 

vezes, se faz necessária uma análise mais profícua sobre os atributos da 

cibercultura para entender como esta contribui para desenvolvimento de uma 

ótica sobre a convergência das mídias. 

Para a construção deste pensamento torna-se apropriado também 

destacar que ao tratar do campo da cultura digital, torna-se imprescindível dar 

o devido destaque para alguns campos interdisciplinares que estão entre as 

fronteiras da comunicação e das linguagens, como é o caso da Cibercultura e 

da convergência das mídias. 

O filósofo francês Pierre Lévy, um dos precursores no campo de 

estudos da mídia cibernética esclarece que “a cibercultura expressa o 

surgimento de um novo universal, diferente das formas que vieram antes dele 

no sentido de que ele se constrói sobre a indeterminação de um sentido global 

                                                           
47 Para Santaella (2013) a natureza desta cultura é essencialmente heterogênea. Os usuários 
podem acessar o sistema de todas as partes do mundo, e, dentro dos limites da 
compatibilidade linguística, interagem com pessoas de culturas sobre as quais, para muitos, 
não haveria outro meio de conhecimento. Parafraseando Santaella (2013, p.234) é também 
uma cultura que descentraliza e baseia-se em módulos autônomos, materializando-se em 
estruturas e redes de informação que veiculam signos evanescentes, voláteis e líquidos, porém 
recuperáveis a qualquer instante. 
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qualquer” (1999, p. 15). Para o autor, trata-se de um “novo dilúvio”, provocado 

pelos avanços tecnológicos das telecomunicações, em especial, com o advento 

da internet. 

Em complemento ao pensamento de Lévy (1999), Santaella (2003) 

destaca que a cibercultura, tanto quanto quaisquer outros tipos de cultura são 

criaturas humanas. Na perspectiva da autora, não há uma separação entre 

uma forma de cultura e o ser humano.  
 
Nós somos essas culturas. Elas moldam nossa sensibilidade e nossa 
mente, muito especialmente as tecnologias digitais, computacionais, 
que são tecnologias da inteligência, conforme foi muito bem 
desenvolvido por Lévy e De Kerckhove (SANTAELLA, 2003, p.30). 

 
A cibercultura, assim como o conceito de ciberespaço, é central na 

obra de Lévy (1999) e dele derivam muitas reflexões sobre as proposições da 

nova relação que o Homem estabelece com o saber, agora que está imersivo 

na cibercultura. 

 
O que é preciso aprender não pode mais ser planejado nem 
precisamente definido com antecedência. [...] Devemos construir 
novos modelos do espaço dos conhecimentos. No lugar de 
representação em escalas lineares e paralelas, em pirâmides 
estruturadas em ‘níveis’, organizadas pela noção de pré-requisitos e 
convergindo para saberes ‘superiores’, a partir de agora devemos 
preferir a imagem em espaços de conhecimentos emergentes, 
abertos, contínuos, em fluxo, não lineares, se reorganizando de 
acordo com os objetivos ou os contextos, nos quais cada um ocupa 
posição singular e evolutiva (LÉVY, 1999, p. 158). 

 

Partindo das questões elencadas numa nova representação do 

conhecimento não linear, aberto e em fluxo contínuo, destaca-se que estes 

efeitos repercutem diretamente na educação. Assim, a reflexão de Levy (1999), 

acaba por cair no detrimento sobre os antigos modelos educacionais 

tradicionais por novos modelos do espaço do conhecimento. Nessa 

perspectiva, é construída uma reorganização do processo educacional, dos 

espaços educativos e, até mesmo, do papel dos educadores. Todos os sujeitos 

e ações envolvidas nos processos ensinar e aprender acabam sendo afetados 

com o crescimento do ciberespaço e o avanço da cibercultura.  

Na ótica de Levy (1999), o papel dos professores, construído 

historicamente na centralização e organização didática do conhecimento 

transforma-se numa compreensão intrinsecamente ligada, na 
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contemporaneidade, à mediação da inteligência coletiva, isto é, numa tentativa 

de aproximar-se da concepção de Inteligência Coletiva. 

A concepção de Inteligência Coletiva, proposta por Levy (1999) remete 

à construção de uma sociedade onde cada indivíduo interage e compreende 

sua participação no plano conjuntural. Dessa forma, com a chegada da 

internet, as sociedades menores foram potencializadas, permitindo que fosse 

facilmente coordenado em tempo real com o uso das tecnologias. 

As reflexões propostas por Levy (1999) não são novas, mas ainda são 

relevantes quando a abordagem da tecnologia na educação necessita de 

fundamentos para concretizar os novos paradigmas de educação, de forma 

macro, e, da aprendizagem, de forma mais específica. Todavia, deve-se 

considerar que mesmo no âmbito de relevância da abordagem e expressão da 

cibercultura não seja uma verdade universal, mas a trajetória de integração 

cultural trazida pela internet com fluxos de informação e de conhecimento - é 

certo que, acabou por redefinir discussões e incidir nos espaços e cenários 

formativos das mais diversos sistemas sociais e humanos. 
 

São inumeráveis as consequências da cibercultura nesta era de 
ciberespaço ubíquo. Apesar de que o hipe contemporâneo esteja nas 
redes sociais, neste momento, decidi colocar ênfase em uma 
consequência que está entre as mais profundas, situada nas bases 
do gigantesco iceberg da cultura digital. Por ser menos gritantemente 
visível, essa consequência não é quase lembrada e trabalhada [...]. 
Trata-se de mudanças substanciais na constituição das linguagens 
humanas que o mundo digital introduziu e que se manifestam nas 
misturas inextricáveis entre o verbal, o visual e o sonoro 
(SANTAELLA, 2013, p. 235). 

 

As linguagens pré-existentes, tais como a narrativa textual, a 

enciclopédia, os quadrinhos, os desenhos animados, o teatro, o filme, a dança, 

a arquitetura, o design urbano, na ótica da autora, acabam na malha híbrida 

das linguagens. “Trata-se de uma reconfiguração radical das linguagens, 

responsável por uma ordem simbólica específica que afeta nossa constituição 

como sujeitos culturais, nossos hábitos de vida e os laços sociais que 

estabelecemos” (SANTAELLA, 2013, p.236). Para a autora, com esta “malha 

híbrida” de linguagens acaba por nascer algo novo com uma identidade 

própria, mas que, a seu ver, não perde o vínculo com o passado. É justamente 

nesta camada híbrida das linguagens que ocorre a convergência das mídias. 
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Enfim, cultura de massas, cultura das mídias e cultura digital, embora 
convivam hoje em um imenso caldeirão de misturas, apresentam 
cada uma delas caracteres que lhes são próprios e que precisam ser 
distinguidos, sob pena de nos perdermos em um labirinto de 
confusões. Uma diferença gritante entre a cultura das mídias e a 
cultura digital, por exemplo, está no fato muito evidente de que, nesta 
última, está ocorrendo a convergência das mídias, um fenômeno 
muito distinto da convivência das mídias típica da cultura das mídias 
(SANTAELLA, 2003, p.27) . 

 

Essa distinção pode ser ampliada por Lemos (2009), quando o autor 

destaca que o campo de estudos da cibercultura, pode possibilitar um território 

de junção das mídias em um mesmo objeto. Segundo o autor, a constituição de 

um território recombinante e com afluência em que se ampliam as 

possibilidades de recombinar, apropriar, copiar, mesclar elementos dos mais 

diversos possíveis.  

A convergência entre a recombinação de elementos diversos torna-se 

uma característica forte das malhas da cultura digital, que ainda no 

pensamento de Lemos (2009) encontra-se tanto o “amparar” e o “acolhimento” 

das diversas formas de tratamento das informações, quanto ao convívio 

coexistente das múltiplas linguagens e da fusão delas (escrita, áudio, imagem, 

vídeo).  
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CAPÍTULO IV 
CAMINHOS DA PESQUISA 
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CAPÍTULO IV 
 
4 CAMINHOS DA PESQUISA 
 

A construção do ser está radicalmente ligada à elaboração e 
sistematização do saber, constituindo a condição ética do saber-ser. 
O universo do saber penetrar os poros do mundo para constituir em 
nós um ser que, além do poder saber, elabora um poder-ser pelo 
saber. Isso demarca o território da ética, em que a felicidade é tão 
importante e significativa quanto os saberes que dominamos 
(GHEDIN; FRANCO, p.07, 2006). 
 

4.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 
 
Este último capítulo tratará da metodologia adotada para esta 

pesquisa, ou seja, os caminhos e procedimentos utilizados para a sua 

realização. O objetivo, portanto, é evitar o que Yin (2005) expõe ser um dos 

maiores problemas nas investigações, a falta de rigor da pesquisa. Nas 

palavras do autor, a confiabilidade da pesquisa está intimamente relacionada 

com a elaboração e execução de procedimentos sistemáticos, além do 

detalhamento de regras gerais a serem seguidas, por isso a necessidade de 

destacar nesta fase seus procedimentos e caminhos traçados. 

Assim, torna-se importante destacar que a realização desta pesquisa 

no percurso de formação do doutoramento do pesquisador teve a necessidade 

de várias implicações teóricas e fatores determinantes, tais como a mudança 

de orientação no decorrer da constituição dos principais elementos da pesquisa 

e, por fim, dos objetivos de se construir uma ótica interdisciplinar, 

primordialmente no campo de atuação interdisciplinar das linguagens, seus 

imbricamentos, interfaces e hibridismos.   

Na direção do objeto interdisciplinar da pesquisa, tem-se uma 

investigação com três núcleos de abordagens ou temáticos: (1) o ensino das 

linguagens, a cultura digital e a educação, (2) a Pedagogia dos 

(multi)letramentos e as práticas de linguagens na contemporaneidade e (3) da 

ubiquidade na aprendizagem, compreendida, na pesquisa, como aprendizagem 

ubíqua.  

Esta tríade apresenta uma interdependência entre as abordagens dos 

núcleos que compõem os três primeiros capítulos da pesquisa, mas ao mesmo 
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tempo em que estas abordagens foram construídas e fazem reflexões 

profícuas acerca da temática em cada capítulo, encaminharam-se, 

preferencialmente, a um campo das ciências humanas.  

Contudo, as abordagens teóricas também foram se constituindo, 

preferencialmente, de outro ponto, mais interdisciplinar, com um olhar de 

dependência entre estes núcleos temáticos, tecendo ao interlocutor uma ampla 

discussão de concepções teóricas num viés dialógico, elucidando o campo de 

estudos interdisciplinares propostos com os componentes curriculares do 

Programa de Educação, Arte e História da Cultura (PEAHC) da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie.  

A relevância interdisciplinar está justamente em desenvolver uma 

perspectiva do ensino das linguagens diante do contexto da Cultura Digital. 

Além disso, esta relevância encontra-se também na Pedagogia dos 

(Multi)letramentos e, ainda, na ótica da ubiquidade tecnológica na/da 

aprendizagem. 

 Assim, torna-se importante destacar que quando se pensou em trazer 

à pesquisa os estudos dos (multi)letramentos e da ubiquidade tecnológica foi 

justamente pela observação e releitura de referenciais que conotaram um 

“movimento” destas concepções, as quais enxergam os alunos como nativos 

digitais, com características em sua formação social de um colaborador das 

criações conjugadas na era das linguagens líquidas (SANTAELLA, 2007). 

Outro ponto a ser destacado está no plano epistemológico da 

aprendizagem ubíqua, a qual contribui para um olhar sobre os processos de 

aprendizagem aberta, contínua e flexível, isto é, a aprendizagem pode 

acontecer em qualquer hora do dia ou da noite, com a integração de 

dispositivos móveis (celulares multifuncionais de última geração) aos quais se 

tornam absolutamente ubíquos, possibilitando acesso à informação, à 

comunicação e ao conhecimento. 

A formação da tríade (multi)letramentos, aprendizagem ubíqua e 

cultura digital deu-se pela busca da originalidade sobre o tema, uma vez que, 

numa revisão de literatura inicial, observou-se que a relação entre 

aprendizagem ubíqua, advinda das tecnologias e da cultura digital e a relação 

com a Pedagogia dos (Multi)letramentos seria uma abordagem pouco 

explorada no campo da pesquisa stricto sensu.  
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Constata-se, ainda, menos frequentes são as investigações com 

análises que o tema emergente da cultura digital, como um fenômeno de 

convergência ao ensino das linguagens.  Entre outros aspectos relevantes de 

ser explorados, no delineamento da pesquisa, foi a de verificar que, assim 

como esclarece Santaella (2013), o fenômeno de convergência desenvolve 

inúmeros aspectos derivados das condições propiciadas pelas tecnologias de 

aceso e da conexão contínua 48 , notadamente estas acabam por afetar 

diretamente as formas de ensinar e aprender na contemporaneidade49. 

No quadro a seguir é delineada uma organização da presente pesquisa 

de natureza qualitativa, que vai ao encontro do pensamento de Lankshear e 

Knobel (2008): 
 
A cientificidade de uma pesquisa qualitativa possibilita avanços no 
entendimento das práticas e da produção de conhecimento em 
educação, visto essa ser um processo histórico, social e cultural, pois 
“a pesquisa qualitativa está principalmente interessada em como as 
pessoas experimentam, entendem, interpretam e participam de seus 
mundos social e cultural.” ( p. 66). 

 

 Com objetivo de interpretar de forma científica qualitativa, essa 

pesquisa desenvolve-se por meio de três principais instrumentos 

metodológicos denominados como “caminhos da pesquisa”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
48 Para Santaella (2013) na medida em que a comunicação entre as pessoas e a conexão com 
a internet foram se constituindo novas âncoras geográficas – modems, cabos e desktops em 
espaços públicos (ruas, parques, ambientes urbanos) foram se desenhando com a introdução 
de vias virtuais de comunicação e acesso à informação. 
49  Esta concepção foi contextualizada e explorada teoricamente no terceiro capítulo da 
pesquisa. 
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Primeiro Caminho 
 

A investigação, inicialmente, construída 
na sua totalidade composta por 
referências e teorias que contextualizam 
a aprendizagem ubíqua e os (multi) 
letramentos advindos da cultura digital. 
Além disso, destacam-se as 
transformações ocorridas nos campos da 
educação e das linguagens, as quais se 
dão, em sua maioria, pela necessidade 
de novas potencialidades advindas de 
práticas multiletradas, concretizando o 
espaço de discussão acerca do ensino 
das linguagens, como uma articulação 
científica do hibridismo e da ótica 
interdisciplinar da cultura digital e das 
tecnologias digitais. 

• Revisão da Literatura; 
• Contextualização teórica: base de 

toda a discussão teórica da tese; 
• Concentra-se nos capítulos I, II e 

III da pesquisa. 

Segundo Caminho 
 

a) Descrição do contexto de educação 
profissional do IFPR, em que a 
pesquisa foi realizada.  

b) Composição dos corpora: IFPR, nos 
seus campi, da Capital do Paraná – 
Curitiba; do Litoral do Paraná – 
Paranaguá e do Interior do Paraná - 
Londrina. 
 

• Caracterização do contexto do 
estudo; 

• Composição dos corpora. 

Terceiro Caminho 
 

a) A percepção dos educadores; 
b) A percepção dos educadores de Arte;  
c) A percepção dos educadores de 

Línguas. 
 

• Considerações sobre a aplicação 
do questionário; 

• Sujeitos da pesquisa: educadores 
das linguagens; 

• Implicações da construção dos 
enfoques do questionário; 

• A percepção estética dos 
educadores das linguagens. 

 
Quadro 2 – Caminhos da Pesquisa. 

 
 

 
4.2 CAMINHOS DA PESQUISA 

 

4.2.1 Primeiro Caminho: revisão da literatura 

 

Neste primeiro caminho, assim como as informações do quadro 

supramencionado, foi representado pelos capítulos I, II e III. Este caminho foi 

organizado como o primeiro instrumento metodológico da investigação: a 
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revisão da literatura, abordando nestes primeiros capítulos uma revisão de 

teóricos que refletem a cultura digital na educação; o ensino das linguagens no 

contexto da cultura digital; a Pedagogia dos (Multi)letramentos e, por fim, a 

aprendizagem ubíqua. 

 Desse modo, de maneira mais específica as reflexões do primeiro 

capítulo propiciou uma reflexão a partir de um alicerce teórico à pesquisa, com 

perspectivas da interdisciplinaridade no ensino das linguagens e um olhar 

sobre os hibridismos e interfaces presentes neste campo de análise.  

O segundo capítulo da pesquisa desenvolveu-se a partir de um 

elemento também fundamental para compreender os corpora da pesquisa: os 

(multi)letramentos. Neste enfoque foram articulados à pesquisa considerações 

que observam o campo das linguagens como fundamental para determinar um 

sentido amplo de letramento por meio das várias linguagens.  

Nesse sentido, algumas configurações do uso das várias linguagens na 

contemporaneidade, motivaram a ideia dos (multi)letramentos, aos quais são 

incorporados os letramentos da letra e também os da imagem e do som, e, sob 

a influência das tecnologias digitais da informação e da comunicação. 

O terceiro e último capítulo, de ordem teórica da pesquisa adentra a 

concepção de ubiquidade tecnológica e da aprendizagem ubíqua. Aqui, fez-se 

necessária a reflexão sobre a aprendizagem ubíqua e suas inter-relações, 

destacando os reflexos das gerações tecnológicas na ação educacional. O que 

se caracteriza como a aprendizagem ubíqua, no estudo, são as possibilidades 

contemporâneas com um grande número de informações, conhecimentos e 

saberes.  

Assim, cabe aos aprendizes imersivos nessa cultura digital, organizar-

se entre os nós e nexos na multimídia e mesmo com a possibilidade de 

distanciar-se dos espaços físicos e sistematizados do saber, estarem aptos a 

conectar-se, interagindo e produzindo significações para sua organização 

social de vida, cada vez mais coerente e mais crítica. 

 

4.2.2 Segundo Caminho: caracterização do contexto da pesquisa 

  

Este segundo caminho da pesquisa objetiva caracterizar o contexto e 

os corpora da pesquisa. Aqui, faz-se necessário uma exposição clara acerca 
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da instituição de ensino básico, técnico, tecnológico, graduação e pós-

graduação, Instituto Federal do Paraná 50 - que é identificada como foco 

institucional onde aconteceram as análises das práticas educativas dos 

educadores de Arte e Línguas. 

Inicialmente, destaca-se que a criação dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, no Brasil, aconteceu através da Lei. n. 11.892 

de 29 de dezembro de 2008, na qual institui a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, no âmbito do Sistema Federal de Ensino. 

Com a lei em vigor, a Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná (ET-

UFPR) foi transformada no Instituto Federal do Paraná (IFPR), que atualmente 

possui autonomia administrativa e pedagógica. Cerca de sete anos após ser 

instituído formalmente, como IFPR, a organização educativa possui 21 campi 

em várias regiões do Estado do Paraná. 

Assim, a instituição possui unidades que, prioritariamente, ofertam 

ensino técnico, cursos de formação inicial e continuada e de educação 

presencial e a distância, como também atende ações que integram o Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).  

Com este público alvo, a instituição contempla mais de vinte três mil 

estudantes51 nos cursos de modalidades presencial e a distância. De acordo 

com a imagem contextualizada a seguir, podem ser reconhecidas as regiões de 

abrangência que a instituição, IFPR, atende nas várias regiões do estado do 

Paraná. 

 

                                                           
50 Instituição de autarquia ligada à Secretaria Nacional de Educação Profissional e Tecnológica 
(SETEC) do Ministério da Educação. 
51 O IFPR oferece à comunidade paranaense quarenta cursos técnicos presenciais, cinco 
cursos técnicos na modalidade à distância, dezoito cursos superiores presenciais, três cursos 
de especialização na modalidade presencial e três cursos de especialização na modalidade à 
distância. 
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Imagem 1: Mapa de abrangência do IFPR nas regiões do estado do Paraná. 

http://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2009/03/mapa-unidades-2014.jpg 
 
 

4.2.2.1 Composição dos corpora 

 
Os corpora são compostos por três organizações educacionais que 

compõe o IFPR. Assim, foi selecionado uma organização educacional da 

Capital, na cidade de Curitiba, uma localizada no Litoral do Paraná, na cidade 

de Paranaguá e o último corpus no Interior do Estado, na cidade de Londrina. 

O campus de Curitiba oferta duas graduações (Ciências Contábeis e 

Gestão Pública) e mais vinte e seis cursos técnicos, sendo estes cursos 

técnicos integrados ao Ensino Médio e Cursos Técnicos Subsequentes. Além 

disso, também oferta para seus docentes o curso de especialização, Lato 

Sensu, em docência da Educação Profissional, Técnica e Tecnológica.  

O campus de Londrina oferta, atualmente, dois cursos técnicos 

integrados de Ensino Médio (Informática e Biotecnologia) e quatro cursos de 

Ensino Técnico na modalidade presencial. No ensino superior, oferta os cursos 

de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e a Licenciatura em Ciências 

Biológicas. 

Por fim, o campus Paranaguá, nesta sucinta descrição, oferta cursos 

técnicos, tecnológicos, licenciaturas e especializações Lato Sensu. Conforme 

http://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2009/03/mapa-unidades-2014.jpg
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as discussões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), no 

qual traz como prerrogativa que os cursos a serem ofertados em seus campi 

tenham um enfoque exclusivo de atendimento educacional às demandas de 

formação de cada região do estado.  

Desta forma, o campus de Paranaguá por localizar-se no Litoral do 

Paraná atende à formações ligadas à aquicultura e turismo e, além disso, a 

formação de professores nas áreas de Física e Ciências Sociais, áreas de 

conhecimento, que atualmente necessitam de formação de docentes para 

atuarem nas organizações de ensino básico localizadas nesta região do 

Paraná.  

Torna-se relevante destacar que os educadores participantes desta 

pesquisa, aos quais responderam ao questionário (terceiro caminho da 

pesquisa) - ministram os componentes curriculares de Arte, Música, Língua 

Espanhola, Língua Inglesa e Língua Portuguesa nos campi e nos cursos 

supramenciados. 

 

 

4.2.3 Terceiro Caminho: considerações sobre a aplicação do questionário52  

 

Este terceiro caminho delineia a pesquisa com o enfoque nas 

percepções estéticas dos educadores das linguagens (Arte, Letras/Línguas). 

Busca, sobretudo, aproximar algumas concepções importantes dessa pesquisa 

ao campo de atuação de cada um dos educadores com suas autoanálises 

sobre a prática educativa.  

Nesta etapa, assim como em outros capítulos da pesquisa, que já 

destacaram todas as concepções que traduzem de forma objetiva e teórica o 

percurso de entendimento da pesquisa, neste terceiro caminho o método dá 

voz, de forma mais subjetiva, aos sujeitos da pesquisa: os educadores. O 

objetivo é delinear a percepção estética destes, porém para que isso ocorra de 

forma fidedigna, foi necessário interligar os possíveis questionamentos às reais 

práticas pedagógicas de cada educador /sujeitos da pesquisa. 

 

                                                           
52  A composição do questionário na íntegra encontra-se no “apêndice A” ao término da 
pesquisa. 
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4.2.3.1 Implicações da organização do questionário aplicados aos educadores 

 

Para compreender as implicações da organização do questionário, 

torna-se primordial evidenciar o porquê da escolha da expressão educador 

para a pesquisa, pois o estudo poderia se apropriar da terminologia docente ou 

professor. Optou-se a nominá-lo desta forma, preferencialmente, pelo sentido 

dado a este profissional pelo pesquisador Dermeval Saviani (1996). Para o 

autor, educador é aquele que educa, isto é, que pratica a educação, então se 

faz necessário saber educar. 

 Complementando esta ideia, ainda na ótica de Saviani (1996), quem 

pretende ser educador precisa aprender, isto é, precisa ser formado e educado 

para a ação de educar. Ou seja, ele precisa saber em que consiste a 

educação, visto que é ela que determina os saberes que devem ser 

considerados na formação de educador. 

Compreender esta diferença epistemológica das expressões ou 

nomenclaturas, neste caso, tornou-se um trabalho necessário para o sucesso 

na aplicação dos questionários, principalmente pela articulação que as 

instituições que integram o IFPR possuem com seu caráter de prática social e 

de prática inclusiva em todos os sentidos. 

Desse modo, a construção e eleição das questões que compuseram o 

questionário se deram, principalmente, pelas experiências do próprio 

pesquisador sobre o papel destes educadores de linguagens na educação 

profissional, nos vários níveis do IFPR. Isso não somente justifica a utilização 

da expressão “educador”, mas parte do pressuposto que este profissional está 

em contato direto com discentes que são oriundos de uma visível diversidade 

inclusiva, com cenários, muitas vezes, de vulnerabilidade social.  

Pode-se considerar numa ampliação da ótica de Saviani (1996), que 

este educador por estar em seu dia a dia de complexidades sociais, aproxima e 

integra a sua prática educativa às práticas sociais. Reitera-se que esse 

fundamento é bastante caracterizado nos projetos político-pedagógicos das 

organizações de ensino do IFPR e também possui enfoque primordial na 

formulação de uma política de ensino com cursos e programas de atendimento 

a uma demanda social vulnerável específica. 
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Neste ínterim, após a identificação das questões pertinentes para a 

construção do questionário, torna-se necessário esclarecer, assim como já 

exposto ao longo da pesquisa sobre o caráter, prioritariamente, interdisciplinar 

que a tese propõe: a percepção estética no ensino das linguagens, de um 
modo geral, considerando construções teóricas contemporâneas acerca 
da Cultura Digital e seus desdobramentos a partir dos (multi)letramentos 
e do processo de aprendizagem ubíqua.  

Sabe-se, contudo, que esta aproximação ou o próprio distanciamento 

com as concepções trazidas na tese são repercussões, muitas vezes, de uma 

formação inicial de educadores que não contemplam estes caminhos e 

procedimentos didático-pedagógicos mais contemporâneos.  

Acredita-se que este distanciamento ou aproximação poderá ser a 

chave conclusiva da pesquisa. Contudo, mesmo estando diante da premissa de 

encaminhamentos parciais da integração da cultura digital - por parte dos 

educadores, a tese encaminha suas análises teóricas por meio de múltiplas e 

diferentes abordagens epistemológicas interdisciplinares contemporâneas, de 

modo que as perspectivas culturais do digital inerentes à virtualidade, ao 

imagético e às linguagens líquidas sejam amplamente discutidas. 

 Estes encaminhamentos foram considerados pertinentes, 

principalmente pelas experiências do autor da pesquisa com formações de 

profissionais da educação nas esferas pública e privada e, também, por 

diversos trabalhos realizados por meio de consultorias e intervenções 

pedagógicas. 

Nesse sentido, algumas concepções na discussão da pesquisa são 

pertinentes assim como a concepção de “linguagens líquidas”, que neste 

compasso, aproxima-se de uma abrangência fundamental do campo da 

interdisciplinaridade, pelas diferentes dimensões semióticas e por estar 

presente nos vários espaços formativos contemporâneos, tanto de 

aprendizagem docente (formação inicial e continuada) - como também dos 

discentes, aos quais estão cada vez mais imersivos em dimensões mais 

abertas e flexíveis de aprendizagem, a partir da hipermobilidade e das 

tecnologias digitais. 

 Pode-se considerar, neste ínterim, que estas novas dimensões 

repercutem tanto nas formas de ensino, como na própria aprendizagem. Assim, 
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o questionário, principal instrumento metodológico, do estudo em questão, 

objetivou analisar quais seriam estas dimensões docentes, sob o prisma da 

percepção estética, e o desenvolvimento de práticas educativas, as quais 

podem ou não trilhar um caminho interdisciplinar com esse enfoque.  

Sabe-se, todavia, que as dimensões da interdisciplinaridade instauram 

processos de formação que garantem de forma mais objetiva a autonomia, a 

criticidade, a colaboração e cooperação. Na garantia destes processos 

elencados a partir destas potencialidades que são tecidas também por meio da 

integração de uma cultura digital no campo da educação, a autonomia, a 

criticidade, a colaboração são pontos primordiais de uma própria sociedade em 

rede (CASTELLS, 2003). Pode-se considerar, dessa forma, que estas 

potencialidades são necessárias para o sucesso no mundo do trabalho 

contemporâneo.  

Desse modo, numa perspectiva histórica, pode-se considerar, ainda, 

que as funções e os processos dominantes na era digital estão cada vez mais 

organizados em torno de redes. Na perspectiva de Castells (2003), as redes53 

constituem a nova morfologia social de nossa sociedade, difundindo uma lógica 

que modifica de forma substancial a operação e os resultados dos processos 

produtivos e de experiência, de poder e de cultura. 

Para além dessas perspectivas, algumas concepções foram 

fundamentais para o desenvolvimento das análises e reflexões que formam um 

complexo cenário de abordagens ao longo da aplicação do questionário. São 

elas: 

a) A relação entre a prática educativa nos componentes curriculares de 
línguas e arte e as mudanças e transformações mediadas pelas pela 
ubiquidade da Cultura Digital.  
 

b) O contexto da Cultura Digital, levando em consideração que a 
aprendizagem pode ser desenvolvida a partir da hipermobilidade das redes, 
dos recursos e em múltiplos ambientes de aprendizagem. 
 

c) A concepção de “ecologia das mídias” cunhada por Santaella (2003; 2013). 
Concepção que consiste inicialmente nas tecnologias de informação e de 
comunicação e de todas as comunidades culturais a que elas dão origem e 
nelas se desenvolvem de acordo com os protocolos, práticas, instituições e 
poderes que lhes dão forma e as dinamizam. 

                                                           
53 As redes possuem estruturas abertas e ilimitadas, com fácil expansão e novos nós, esta 
concepção de rede, acaba por integrar processos síncronos e assíncronos de comunicação e 
tecnologias que propiciam reflexões em múltiplos campos de conhecimento. 
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d) Processos e modalidades de aprendizagem e os dispositivos móveis na 

prática educativa;  
 

e) Interdisciplinaridade e metodologia de ensino das linguagens; 
 

f) As experiências e o (multi)letramento visual/estético e do digital/virtual; 
 

g) A ideia da “Pedagogia dos Multiletramentos”, na perspectiva Rojo (2013) e 
a crítica sobre o processo de ruptura entre mundo escolar e o mundo vivido 
nos ambientes externos ao contexto escolar.  
 

Quadro 3 - Temas e abordagens do questionário. 
 

4.2.3.2 Sujeitos da pesquisa: os educadores 

 

Esta etapa da pesquisa tem o objetivo de contextualizar uma descrição 

acerca dos sujeitos da pesquisa. Primeiramente, salienta-se que os sujeitos da 

pesquisa são os participantes pesquisados, caracterizados por uma 

participação individual e subjetiva na pesquisa. Assim sendo, são participantes 

do principal instrumento metodológico do estudo. 

 No entanto, também podem ser reconhecidos pelo seu coletivo, por 

fazerem parte de um grupo social, que integra uma organização de ensino 

federal, o Instituto Federal do Paraná, com fundamentos pedagógicos, 

sociológicos, filosóficos e institucionais.  

Todos os sujeitos da pesquisa tiveram sua participação de caráter 

voluntário através do estabelecimento de contatos por correio eletrônico e por 

telefone. Assim, os profissionais, que atualmente ocupam as funções de 

diretores de ensino de cada campi, foram elementos fundamentais, pois estes 

estabeleceram um elo entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa. 

 Torna-se importante dizer, também, que em alguns casos específicos, 

a medição aconteceu de maneira direta entre educadores e pesquisador, de 

modo que o doutorando solicitou a contribuição à pesquisa direta dos 

educadores. 

 Dessa maneira, mesmo que esta estrutura da tese forneça dados 

sobre estes sujeitos, obteve-se o posicionamento de salvaguardar os direitos e 

a dignidade destes participantes não destacando dados e pormenores que 

podem trazer a identificação dos mesmos. Para tanto, os educadores 

colaboradores com os dados da pesquisa serão nominadas apenas por letras, 
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mas terão suas formações de graduação e pós-graduações trazidas ao longo 

da análise e no apêndice da pesquisa. Esse enfoque na formação subsidiará 

questões inerentes à formação, falta ou necessidade de formação para o 

desenvolvimento de um ensino concatenado com as práticas e referências que 

contribuíram para o tecer deste pesquisa, como também contribuíram para a 

tessitura do questionário.  

Quanto à formação dos educadores, a composição deste quadro 

técnico-docente é composto, na sua totalidade, por licenciados em Artes; 

Educação Artística, Música e Letras nas várias habilitações (Língua Inglesa; 

Língua Espanhola ou Língua Portuguesa). É necessário esclarecer que alguns 

dos sujeitos da pesquisa também possuem formação em licenciatura dupla.  

Em síntese, todos os docentes possuem formação Strictu Sensu, no 

nível de mestrado, nas áreas de Letras, Linguística, Linguagem, Educação e 

áreas afins. E alguns dos sujeitos da pesquisa estão em doutoramento na área 

de Educação. Na sua maioria, os educadores, possuem projetos registrados na 

instituição junto ao Comitê de Pesquisa e Extensão54 (COPE-IFPR). 

Como já exposto, em outro momento da pesquisa, os educadores são 

profissionais que foram aprovados pelo trâmite de concurso público federal e 

atuam em três campi do IFPR (Curitiba, Londrina e Paranaguá). Nas práticas 

diárias de ensino, pesquisa e extensão, esses educadores atuam na docência 

dos seguintes componentes curriculares: Artes; Música; Língua Espanhola, 

Língua Inglesa e Língua Portuguesa e, ainda, em projetos especiais de 

extensão e pesquisa, nos campos das áreas humanas e afins, quando 

solicitados. 

 

4.3 A PERCEPÇÃO ESTÉTICA DOS EDUCADORES DAS LINGUAGENS 
 

Alguns estudos sobre percepção afirmam que a complexidade do ser 

humano se reflete nas diversas formas de relação com o mundo. Desse modo, 

para compreender a percepção estética de um determinado grupo social, como 

os educadores do campo das linguagens, será necessário buscar pressupostos 

                                                           
54  Órgão de assessoramento da Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão de todos os campi 
para formular, subsidiar e acompanhar a execução da política de pesquisa científica e extensão 
no âmbito institucional. 
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que fundamentem uma construção teórica sobre a percepção estética. 

Reconhece-se que estes pressupostos contribuirão para se verificar, através de 

alguns olhares, e diante de algumas concepções, quais correntes teóricas 

poderão desenvolver uma análise crítica sobre os sujeitos de pesquisa. 

De acordo com a base epistemológica de Dufrenne (2002), a 

percepção estética pode ser refletida com o seu principal enfoque na análise da 

experiência estética. Para o autor, a ressignificação do mundo da vida, a partir 

da experiência estética, passa a ser uma questão também educativa e social.  

Para Gáston Bachelard (1993), Maurice Merleau-Ponty (1999) e 

Alfonso Quintás (1992) a análise da percepção é observada como uma forma 

de pensar o mundo, de maneira mais global, e, de maneira mais específica, 

pensar a natureza55. Complementando esta abordagem, a proposição analítica 

de Bachelard (1993) está na clareza da poetização dos espaços do cotidiano e, 

na ótica de Merleau-Ponty (1999) está na compreensão de uma ressignificação 

do mundo vivido a partir da superação da síntese intelectualista. 

 Numa posição teórica de aproximação aos autores que contribuem 

sobre percepção estética e, ao se dissecar o enfoque observado por Quintás 

(1992), compreende-se que a concepção de percepção estética inferida pelo 

autor é, inerentemente, associada à sensibilidade estética, a qual possui como 

principal característica: a geração de novos olhares sobre os espaços de 

vivência. 

Nessa mesma perspectiva, encontra-se o pensamento de Marin e 

Kasper (2009) a respeito da construção da percepção. Para as autoras, as 

percepções construídas são resultados das vivências, as quais vão além de 

uma compreensão racional do mundo; acabam por se tornar compreensões 

dos fenômenos e de um estrato pré-intelectual nutrido, especialmente, de 

sensibilidade estética, da imaginação e da criação poética.  

                                                           
55 Esta reflexão foi baseada a partir das seguintes obras: A poética do espaço de Gáston  
Bachelard (1993); Fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty (1999) e Estética de Alfonso 
Quintá (1992).  
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Dessa forma, destaca-se que, ao discutir os entornos das várias 

correntes teóricas da percepção estética, encontram-se muitos caminhos que 

se direcionam para a dimensão estética do ser humano. Assim, ainda de 

acordo com Marin e Kasper (2009), a estética pode ser compreendida como a 

capacidade de transcender o olhar imediatista sobre as coisas. 

 
O Homo aestheticus é alguém que está emaranhado nas teias do 
mundo. Percebe-o poeticamente, aceitando sua complexidade, em 
vez de objetivá-lo. Não há, pois, como falarmos de percepção se 
estamos pretensamente descolados do mundo, numa atitude 
puramente analítica. Somos a partir de nossa presença no mundo, 
das experiências estéticas que ele nos proporciona. Se estamos 
imersos e somos, assim, atravessados pelo mundo, pressupomos a 
diluição da dicotomia sujeito-objeto, motivo pelo qual as reflexões da 
fenomenologia podem nos auxiliar no entendimento dos significados 
da poetização do mundo (MARIN, KASPER, 2009, p.02). 

  

A formação do olhar sobre a percepção, insere-se no campo reflexivo e 

crítico da separação entre sujeito e objeto. Em outras palavras, como os 

sujeitos da pesquisa, imersivos em seu mundo pedagógico, avaliam suas 

próprias práticas educativas? Esclarece-se, diante desta questão, que de 

acordo com a ótica de Marin e Kasper (2009), não há uma capacidade pura de 

análise, mas todo um contexto de complexidade, em que os sujeitos da 

pesquisa são colocados ao desafio de transcender um olhar imediatista, 

compreendendo e aceitando a complexidade de mesmo imersivos no contexto 

da pesquisa, refletirem sobre sua prática educativa por meio de uma 

autoanálise. 

Mas é preciso ir além. Assim, recorre-se ao pensamento de Maffesoli 

(1999) quando afirma que há momentos, no processo histórico, de um sujeito 

em uma determinada sociedade, em que a direção dada pelas determinações 

econômicas, políticas ou morais dão lugar às relações vividas no cotidiano, de 

maneira que o laço social se torna emocional. Para o autor há a elaboração de 

um modo de ser (ethos) - onde o que é experimentado com os outros será 

primordial. Além disso, denomina essa condição para denotar a estética 

(aisthesis) como o sentir comum, na perspectiva de Maffesoli (1999) parece ser 

o melhor meio de denominar o consenso que se elabora aos olhos com os 

sentimentos partilhados. 
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Por outro lado, a estética também possui repercussão na competência 

artística, sendo o processo de criação de objetos humanos inseparável do 

processo de formação dos sentidos humanos. Para Bourdieu (1999), o 

processo de formação de sentidos encaminha-se para a percepção 

propriamente estética, principalmente pela constituição de uma competência, 

que passa por um processo educativo de formação dos sentidos, em especial, 

da percepção estética. 

Estas concepções, aqui desenvolvidas, darão subsídios teóricos e 

metodológicos, a partir de uma natureza qualitativa de pesquisa. Por sua vez, 

as vozes dos sujeitos/participantes da pesquisa serão construídas com base na 

imersão nos contextos pesquisados, isto é, cada um desses sujeitos por 

apreender de suas particularidades de ensino no campus do IFPR em que 

atua. Além disso, estes sujeitos da pesquisa fornecerão uma compreensão 

sobre as mais variadas dimensões de sua percepção estética, levando em 

consideração sua prática e os questionamentos aplicados nessa pesquisa. 

Para tanto, estes sujeitos são constituintes de um processo de 

autoanálise, mas também corroboram para que a apropriação de recursos e 

subsídios teóricos que embasam este tecido de reflexões possa dar concretude 

à análise da percepção dos educadores. 

 

 

4.3.1 A percepção estética dos educadores de Arte  

 

O cenário de mudanças e transformações mediadas pela ubiquidade 

da tecnologia e pela construção de uma pluralidade das redes imersivas no 

campo interdisciplinar da Cultura Digital - também repercute na educação, 

como um todo, e, na aprendizagem de vários campos de conhecimento, como 

é o caso específico do componente curricular Arte. 

Desse modo, este estudo analisa este cenário de mudanças, mas o 

encaminha para a aproximação com os processos interdisciplinares, com 

objetivo de estabelecer diálogos com a dimensão estética na prática educativa 

das linguagens e, portanto, caracterizando o que este estudo nomeia como as 

práticas dos (multi)letramentos e, também, aproximando esta perspectiva de 

uma aprendizagem ubíqua. 
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Dessa forma, num primeiro plano de discussão na tese, havia a 

necessidade de ultrapassar o limite de base nos estudos da Cultura Digital e 

investigar as implicações destas contribuições para uma possível percepção 

estética das linguagens. Nesse sentido, a metodologia adotada com 

fundamentos na natureza qualitativa, ou seja, não objetiva traçar um cenário de 

investigação quantitativa, nem tampouco com análises basicamente delineadas 

por descrições ou comparações entre os corpora da pesquisa, mas com base 

na ótica de Lankshear e Knobel (2008), pretende desenvolver uma prática 

analítica, que a partir da liberdade de contemplação, revela possíveis 

dimensões e percepções estéticas dos educadores. 

Para que este olhar singular fosse possível, foi recorrente a dimensão 

da percepção estética a partir das contribuições Maffesoli (1999), pois suas 

inferências, em algumas leituras, demonstraram que poderiam trazer um 

enfoque singular e, portanto, trariam um olhar significativo à pesquisa. 

 Concordando com Maffesoli (1999), Scherer (2005) reflete a noção de 

percepção estética e amplia este olhar. Esta ampliação da percepção estética é 

representada pelo fluxo comunicacional e pelas relações com a liberdade de 

contemplação, tornando a percepção estética um constante movimento. 

O movimento, nesta pesquisa, dá-se justamente pela percepção que 

estes educadores, imersivos no contexto de ensino e aprendizagem na 

contemporaneidade, refletem com uma autoanalise a prática educativa em sua 

disciplina. Assim, através da análise das respostas trazidas pelos educadores 

de Arte, um das principais percepções com o sentido estético esteve no 

reconhecimento de que muitos educadores, em sua prática, já desenvolvem 

conteúdos concatenados com a Cultura Digital.  

Os sujeitos da pesquisa levam em consideração que a aprendizagem 

pode ser desenvolvida a partir da hipermobilidade das redes, dos recursos e 

em múltiplos ambientes de aprendizagem. O que se torna uma ótica recorrente 

é que, esses educadores, percebem que há uma repercussão direta na 

educação e na aprendizagem e, dessa maneira, tentam aproximar suas 

práticas educativas desta abordagem interdisciplinar. 

 Este olhar foi percebido como resultado na aplicação do questionário 

estruturado, que teve a particularidade de ser caracterizado por questões 
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fechadas, no entanto com uma ampla construção de enunciados e comandos 

que enfocam as abordagens importantes da pesquisa. 

Os educadores que responderam ao questionário, em sua maioria, 

observam a necessidade de uma formação continuada sobre a ótica da 

interdisciplinaridade. De acordo com os sujeitos da pesquisa, o processo 

formativo é necessário para que possam desenvolver uma perspectiva estética 

em diálogos com outras áreas do conhecimento em seu trabalho docente. 

Ainda, têm a preocupação de um trabalho pedagógico voltado à cultura digital, 

colocando-se de forma aberta em seu cotidiano com a ubiquidade na 

aprendizagem, utilizando tecnologias digitais para os (multi)letramentos em 

sala de aula. 

Na continuidade de aplicação do questionário, a reflexão de Santaella 

(2010) sobre os dispositivos móveis foi utilizada para dar o destaque a 

aprendizagem ubíqua. Nela, a autora destaca que com os dispositivos móveis, 

a continuidade do tempo se soma a continuidade do espaço: a informação é 

acessível de qualquer lugar (SANTAELLA, 2010, p.19). Com base no 

pensamento da autora, a percepção dos educadores se deu por meio da 

constatação de que apropriação de uma tecnologia ou mídia, em nível 

pedagógico, leva a uma evolução do conjunto dos dispositivos educacionais e 

por consequência, da aprendizagem. 

Em complemento a ideia, os educadores ainda reconheceram como 

necessários, na atualidade, os processos de ensino e aprendizagem baseados 

em recursos tecnológicos disponibilizados por laboratórios de informática, 

programas de software e pesquisas orientadas em espaços escolares. 

Também destacaram a relevância dos processos de aprendizagem ubíquos e 

abertos para a educação formal, tendo em vista que a verdadeira apropriação 

de uma tecnologia ou mídia, em nível pedagógico, em suas óticas, leva a um 

melhor aproveitamento da aprendizagem. 

Possuem, ainda, como percepção estética e movimento que os 

processos de aprendizagem ubíquo poderiam ser ainda mais presentes em sua 

prática educativa se tivessem uma formação continuada para que todos 

pudessem compreender estes processos de aprendizagem, até mesmo para 

serem incluídos de forma plena no contexto da cultura digital. 
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Para que ocorra uma Pedagogia dos Multiletramentos, segundo os 

educadores de Arte, deveria partir do que se chama de repertório, e que, de um 

modo geral, chamam de mundo de vida do aluno, ou seja, da cultura local que 

esse aluno traz para sala de aula, não somente valorizada, mas incorporada no 

tratamento dos objetos de aprendizagem.  

Segundo Buoro (2009), estes processos considerados 

contemporaneamente ativos de educação e ensino e aprendizagem em Arte 

dialogam com as diferentes linhas teóricas 56 , que discutem a Arte como 

linguagem, constituída de um sistema de signo e articulada por uma sintaxe 

própria e estudos sobre os mecanismos da percepção, da imaginação criadora, 

da visualidade. Portanto, a compreensão da fusão das linguagens a um só 

tempo e com um trabalho pedagógico interdisciplinar repercute em práticas 

com diretrizes significativas para a Arte na educação, na vivência prática do 

educador que procura captar questões emergentes e necessárias dos 

processos de ensino e aprendizagem em Arte. 

De acordo com Buoro (2009) esses processos têm o intuito de ajudar o 

aluno a construir conhecimento que se almeja de uma educação que analisa a 

Arte como um saber tão importante como o conhecimento proposto pela 

Ciência no sistema de ensino do país. 

Diante deste quadro de análise, formado pelas vozes dos educadores 

de Arte, o pensamento de Santaella57 (2003) contribuiu no sentido da crítica 

construída pela autora ao longo de múltiplas contribuições e pesquisas em 

torno das linguagens. Para a autora, todas as vezes que apresentam novas 

propostas quanto à natureza da arte, de interface com outra linguagem ou 

distinta das que a procederam, as fronteiras, as funções, o lugar social e, 

sobretudo, o conceito de arte têm de ser renegociados.  

A autora complementa dizendo que uma frase de impacto que poderia 

traduzir esta renegociação seria a “Arte depois da arte”. Esta frase polêmica 

                                                           
56Anamelia Bueno Buoro (2009) na obra “O Olhar em Construção”, publicada pela editora 
Cortez, destaca uma experiência de ensino e aprendizagem da arte na escola e reflete sobre o 
diálogo entre as diferentes linhas teóricas do ensino de Arte, utilizando da Semiótica como 
paradigma de sua construção metodológica para estabelecer conceitos gerais de arte e cultura.  
57  Este pensamento pode ser ampliado a partir da leitura da obra da pesquisadora Lúcia 
Santaella: “Culturas e Artes do pós-humano – Da cultura das mídias à cibercultura”, publicada 
pela editora Paulus, em 2003. Seu pensamento é fruto das reflexões desde a passagem da 
cultura de massas para a cultura das mídias, fertilizando o terreno gradativo sociocultural para 
os surgimento da cultura digital, ora em curso. 
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traduz parte da estratégia para renegociar o conceito de Arte com uma 

instigante prática que deseja ser inteiramente nova, com novos suportes e 

horizontes e na exploração de possibilidades de criação. Em razão disso que 

as artes atuais são localizadas nas múltiplas composições criativas advindas 

de produções que fazem uso das tecnologias digitais, das memórias 

eletrônicas, das hibridizações dos ecossistemas com os tecnossistemas. 

 

4.3.2 A percepção estética dos educadores de Línguas 

 

Inicialmente, destacamos que a escolha por este grupo social (sujeitos 

da pesquisa), educadores de línguas, vai ao encontro da trajetória do 

pesquisador no que diz respeito aos estudos em tela. Conforme afirmam 

Ghedin e Franco (2006), um caminho investigativo é sempre uma trajetória 

construída pelos passos que nos induziram numa determinada direção. É desta 

forma que a presente pesquisa é inerente aos caminhos e horizontes iniciados 

nos estudos de mestrado no campo da Comunicação Social e dos estudos das 

linguagens, mas também muito relevante pelas experiências do pesquisador, 

com as atividades profissionais desenvolvidas como educador na educação 

básica e no ensino superior. 

O percurso apresentado justifica os porquês dessa pesquisa dar voz à 

percepção estética e sensível dos educadores de línguas. Fato que se deve, 

justamente, pela formação inicial do pesquisador e pelas vivências que observa 

na grande maioria das suas experiências como docente. Ou seja, não havia 

preocupação por parte de seus pares em investigar o campo da 

interdisciplinaridade e da cultura digital, bem como a ausência de um olhar que 

observasse a língua de acordo com o ensino das linguagens, ou seja, numa 

perspectiva mais abrangente que o tradicional ensino da gramática nas 

estruturas das línguas.  
Desta forma, surgem inúmeros desafios da pesquisa, aos quais 

percebem que um primeiro âmbito estava diante das transformações que a 

escola enfrenta no ensino de línguas, perpassando o pensamento pedagógico 

e a concepção de língua e de ensino e encaminhando-se para o desvendar dos 
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porquês de um pensamento mais global em torno da cultura e dos efeitos do 

crescente cenário do digital nas linguagens e na educação.  

Nesta perspectiva, Ghedin e Franco (2006) destacam que nas 

vivências de algumas experiências, os sujeitos acabam por permitir a 

explicação e justificar porque, apesar de inúmeros limites que os impedem de 

chegar, todos são capazes de demonstrar que a construção de uma caminhada 

somente pode ser enriquecida pelos obstáculos enfrentados.  

Um desses obstáculos no ensino de língua está em incorporar traços e 

características da contemporaneidade nas práticas de ensino. Esta 

incorporação traz aos alunos uma compreensão da língua em uso, em 

movimento, isto é, percebem a língua como um instrumento fundamental de 

comunicação, a qual é utilizada nas mais variadas situações do cotidiano e daí 

sua importância. Contudo, há a necessidade de observar que a língua e sua 

articulação com os textos/enunciados contemporâneos colocam novos desafios 

aos letramentos e às teorias do ensino de Línguas. 

 De acordo com Rojo (2013) ao utilizar “textos/enunciados” como 

elementos contemporâneos há a referência aos estudos Bakhtinianos, 

principalmente por entender que o autor autoriza a compreensão que texto, no 

sentido amplo, é compreendido como conjunto coerente de signos, assim como 

a ciência das artes (a musicologia, a teoria e a história das artes plásticas) 

também opera a partir de textos. A amplitude sobre a terminologia de textos 

contribui, significativamente, com a construção de sentido em torno dos 

(multi)letramentos e das linguagens. 

Dessa forma, como são percebidas na prática docente, de acordo com 

os educadores de línguas, as mudanças e transformações mediadas pela 

cultura digital e pelos multiletramentos? 

 Segundo os educadores que responderão ao questionário, há o 

desenvolvimento de muitos dos conteúdos da disciplina de Línguas, 

concatenados com o contexto da Cultura Digital, levando em consideração que 

a aprendizagem pode ser desenvolvida a partir da hipermobilidade das redes, 

dos recursos e em múltiplos ambientes de aprendizagem.   

A partir da ideia da “ecologia das mídias” – que é caracterizado pela 

vivência humana numa sociedade mediatizada e midiatizada (SANTAELLA, 

2013), composta pelas tecnologias de informação e de comunicação e de todas 
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as comunidades culturais, segundo os educadores, a compreensão está na 

sensibilidade de viverem numa sociedade complexa, a qual as linguagens e as 

mídias possuem suas naturezas comunicativas específicas. Para os sujeitos da 

pesquisa, a prática docente com este olhar, contribui com criticidade na 

formulação de questionamentos acerca de tudo que se lê, vê e escuta.  

Quanto aos processos de aprendizagem abertos e ubíquos observam, 

que, mesmo com todo o investimento em tecnologias educacionais, há a 

ausência de uma formação continuada aos docentes para que todos 

compreendam estes processos de aprendizagem, até mesmo para serem 

incluídos de forma plena no contexto da cultura digital. 

O que chama a atenção nas respostas dos educadores, mesmo sem 

este processo formativo supramencionado, estes destacam que sua prática 

educativa é baseada em recursos tecnológicos, tais como laboratórios de 

informática, programas de software e pesquisas orientadas em espaços 

escolares. E quando são indagados sobre a metodologia de ensino das 

linguagens e sua relação com a Cultura Digital, seus hibridismos e as 

experiências entre o visual/estético e o digital/virtual, reconhecem como 

importantes para se desenvolver um olhar estético e, também, com o intuito de 

uma aproximação com o digital/virtual. Além disso, reconhecem que as práticas 

interdisciplinares que utilizam dispositivos móveis são formas de possibilitar 

uma reflexão necessária e de dar voz e criticidade, diante das várias redes 

presentes no cotidiano dos alunos e na sociedade, portanto torna-se inevitável 

incorporar este olhar em sua prática. 

Ao serem questionados sobre a ideia da “Pedagogia dos 

Multiletramentos” (ROJO, 2013), acreditam que isso somente ocorrerá se a 

escola partir do que se chama de repertório, e que, de um modo geral, a 

literatura educacional chama de mundo de vida do aluno, ou seja, da cultura 

local que esse aluno traz para sala de aula, não somente valorizá-la, mas 

incorporá-la no tratamento de objetos de aprendizagem. 

Sendo assim, as experiências que envolvem práticas de 

(multi)letramentos estão sendo possíveis na prática docente, segundo os 

educadores de línguas. Para eles, estas práticas acontecem por meio de 

projetos interdisciplinares, que envolvem outros campos de conhecimento e 

múltiplas leituras.  
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Para Lorenzi e Pádua (2012), um dos principais objetivos do ensino de 

línguas é a formação de um leitor proficiente, desse modo, há uma 

necessidade de proposta de alfabetização com vistas aos (multi)letramentos. 

Para tanto, é preciso levar em conta o caráter multimodal dos textos e a 

multiplicidade de sua significação. Esta é uma realidade contemporânea não 

mais baseada em livros didáticos engessados e práticas descontextualizadas, 

pois estes dão lugar a uma capacidade crítica e criadora. A leitura deixa de ser 

fim para ser o meio de produzir saberes, além disso, compartilhá-los numa 

relação dialógica. 

No contexto de análise crítica em que Lorenzi e Pádua (2012) 

despertam uma ampla exploração de ensino de língua, os sujeitos da pesquisa, 

em tela, compreendem a necessidade de transformação nas concepções de 

língua/ensino/multiletramentos. Para os educadores de línguas, participantes 

da pesquisa, há o reconhecimento que este processo faz vislumbrar novas 

possibilidades de diálogos com outros campos de conhecimento, enriquecendo 

o trabalho pedagógico e dinamizando novos processos de ensino de línguas 

mais estéticos e sensíveis às novas perspectivas enunciativas da linguagem. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: FRONTEIRAS ENTRE AS LINGUAGENS, A 
EDUCAÇÃO E A CULTURA DIGITAL  

 
“E se um dia hei de ser pó, cinza e nada, que seja minha noite 
uma alvorada, que eu saiba me perder para me encontrar” 
(FLORBELA ESPANCA, 1950). 

  

Embora a presente pesquisa seja de natureza qualitativa, inserida no 

campo dos estudos interdisciplinares das Ciências Humanas, entre as 

fronteiras das linguagens, da cultura digital e da educação, faz-se a menção 

dos últimos versos do soneto de Florbela Espanca, escritora portuguesa, 

publicado na década de 1950, em Portugal, para dar sentido a algumas 

sensações e algumas estratégias sensíveis que conotam os pensamentos de 

um pesquisador em trânsito, em fluxo, em movimento.  

Para compreender o que se quis pensar com a utilização destes 

versos, primeiramente torna-se importante destacar que para a presente 

pesquisa chegar aos corpora utilizado e a uma série de denotações científicas, 

experiências, teorias com múltiplos olhares e referenciais, sem dúvidas, houve 

um intenso caminho a ser trilhado.  

Assim, foi necessário “perder-se para encontrar-se”. Na construção 

científica as ações de “perder” e “encontrar” são inerentes aos (des)caminhos 

em que a pesquisa foi tecida, isto é, em meio a mudança de orientação, 

mudança de objeto de pesquisa, a mudança de método, a mudança... 

Estes chamados (des)caminhos contribuíram de sobremaneira ao 

desenvolvimento de uma pesquisa que, por vezes, perdia o entusiasmo pela 

ausência de um amparo científico, que somente fora suprido pelos atuais 

orientadores da pesquisa. 

Com o objetivo de concluir um momento de vida possibilitado pelos 

estudos de doutoramento, chegar a esta parte conclusiva da pesquisa traz um 

sentimento de realização a um profissional da educação de muitas faces: 

pesquisador interdisciplinar, educador, formador de educadores e gestor da 

educação.  

Desse modo, torna-se importante dedicar algumas linhas deste 

momento conclusivo para destacar os porquês da busca a um programa 

interdisciplinar, no campo científico das Ciências Humanas. Assim, a adentrada 
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ao Programa Interdisciplinar em Educação, Arte e História da Cultura da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie foi justamente pela abertura e 

possibilidade de uma construção científica interdisciplinar, pensando em 

objetos interdisciplinares e numa ótica que contribuísse nas inúmeras faces de 

trabalho e nas dificuldades cotidianas de um profissional inquieto.  

Tornar-se um pesquisador interdisciplinar, mesmo na 

contemporaneidade, pode ser uma tarefa difícil a um profissional que não 

observava em seus pares aspectos desafiadores com essa característica.  Daí 

a busca por tal identidade, sem uma grande necessidade de compreender, 

profundamente, cada campo de conhecimento, pois o objetivo maior é não 

permanecer no status quo, em que muitos permanecem, sem ter o prazer de 

mudar-se, transformar-se. 

Sem a pretensão de julgar este ou aquele profissional da educação, 

mas apenas com a pretensão única e subjetiva de ter um olhar cada vez crítico 

sobre si e seu trabalho. Foi por meio desta constatação que nasceu a presente 

pesquisa. 

Desta forma, o caminho que se faz no percurso do presente estudo, o 

qual possui como objeto investigado a cultura digital e o ensino das linguagens 

a partir de toda a sua complexidade, há um olhar sensível, único e estético, 

sobretudo, no seu embricamento com o científico para dar concretude à 

pesquisa, na busca de um “novo espírito científico” (BACHELARD, 2001). 

Assim, há que se considerar o “espírito científico” como um complexo tecido de 

relações e, para apreendê-lo, tanto o pensamento quanto os métodos 

necessitam exercitar todas as dialéticas, todos os movimentos, por isso a 

importância da percepção estética para o estudo. 

Nesse sentido, transita-se entre as possibilidades de transformação do 

educar e da concepção de conhecimento, como progresso contínuo de 

retificação, presente na perspectiva interdisciplinar das linguagens. Esse 

encaminhamento interdisciplinar possibilitou novos contextos de aprendizagens 

e (multi)letramentos nas bases da cultura do digital.  

Como ponto de partida a discussão da tese propôs como estrutura do 

primeiro capítulo uma provocação, essencialmente, às repercussões da cultura 

digital na educação, tratando de uma análise crítico-reflexivo-cultural deste 

contexto, sem ainda efetivamente ter o enfoque específico no ensino de 
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linguagens.  Desse modo, apresentou como marco inicial questões sobre a 

organização das redes de conhecimento e o processo acelerado de integração 

das tecnologias digitais da informação e da comunicação na educação. 

O segundo capítulo trouxe o enfoque da Pedagogia dos 

(multi)letramentos, buscando apontar uma concepção que envolve, por um 

lado, a multiplicidade de linguagens, mídias e semioses dos processos de 

significação e, por outro, um hibridismo cultural e sua pluralidade constituída 

pelos interlocutores na contemporaneidade. 

As contribuições do pensamento do Grupo de Nova Londres e da 

perspectiva das pesquisas e referenciais de Roxane Rojo, da Universidade 

Estadual de Campinas foram fundamentais para esta construção. De acordo 

com Rojo(2013), a contemporaneidade traz novos desafios aos letramentos e 

às teorias da aprendizagem e da linguagem. Este olhar contribuiu, 

significativamente, com a construção de sentido em torno dos 

(multi)letramentos e das linguagens. 

O terceiro capítulo retratou as dimensões dos processos de 

aprendizagem e sua relação com a ubiquidade tecnológica. Nesta 

convergência entre as duas dimensões que se traduzem na concepção da 

“aprendizagem ubíqua” apresentou algumas condições propiciadas pelas 

tecnologias do acesso e da conexão contínua, que afetam diretamente as 

formas de educar e de aprender. Torna-se relevante destacar que as 

referências da docente e pesquisadora Lúcia Santaella convergem para um 

pensamento crítico acerca dos desafios da ubiquidade para a educação e, 

portanto, contribuíram de maneira significativa para a construção desse 

capítulo. 

A concepção metodológica conferida, à tese, foi contemplada no último 

capítulo. Nesta fase, buscou-se aproximar a análise teórica dos três primeiros 

capítulos, que a compõe, com a revisão da literatura - aos instrumentos 

metodológicos da pesquisa. Estes foram desenvolvidos por meio da utilização 

da terminologia “Caminhos da Pesquisa”. Nesses caminhos foram delineadas 

as etapas de organização metodológica da tese, a qual foi organizada em três 

caminhos, sendo o primeiro deles traçando um cenário discursivo acerca da 

revisão de literatura e, o segundo caminho, a contextualização do contexto que 
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buscou analisar as práticas educativas, das áreas de conhecimento das 

linguagens. 

O terceiro e último procedimento metodológico foi denominado como 

“Terceiro Caminho da Pesquisa”. Dessa maneira, por meio de uma composição 

de três campi do Instituto Federal do Paraná58, como corpora da pesquisa. O 

principal foco metodológico foi a aplicação de um questionário com questões 

fechadas.  

Por se tratar de uma pesquisa de perspectiva qualitativa este caminho 

da pesquisa não objetivou trazer dados quantitativos da análise executada, 

porém propõe-se a analisar de forma crítica a percepção estética de 

educadores, de Arte e Línguas, questionados acerca de seu posicionamento 

estético no acolhimento ou no distanciamento dos temas emergentes da 

Cultura Digital. E ainda, como estes educadores desenvolvem práticas 

educacionais, numa concepção de migração e mudança de toda uma cultura 

baseada em recursos impressos para o digital. Este enfoque de mudança 

construiu na formulação do questionário, uma análise interdisciplinar de 

significados compartilhados e legitimados nesse contexto, em que foram de 

extrema relevância para a presente pesquisa.  

Para Ghedin e Franco (2006) o conhecimento humano sempre foi uma 

tarefa exigente em todos os contextos históricos. À medida que seu registro 

fica sistemático, sua produção se torna mais complexa, sobretudo porque o ato 

de conhecer é inerente à produção de novos conhecimentos. Assim, “a 

responsabilidade de toda pesquisa é fazer o conhecimento avançar” (GHEDIN; 

FRANCO, 2006, p.7). 

Para que a pesquisa pudesse avançar no problema da pesquisa de 

forma singular, foi recorrente uma perspectiva sobre a percepção estética a 

partir das contribuições de Maffesoli (1999), mas também por Scherer (2005) 

que ampliou este posicionamento teórico com dialogicidade. 

                                                           
58 O Instituto Federal do Paraná (IFPR) foi criado pela Lei nº 11.892/08. Trata-se de uma 
instituição pública federal de ensino vinculada ao Ministério da Educação (MEC) por meio da 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC). É voltado à educação superior, 
básica e profissional, especializada na oferta gratuita de educação profissional e tecnológica 
nas diferentes modalidades e níveis de ensino. Nesta pesquisa, têm-se como corpora três 
campi do IFPR: um localizado na capital paranaense, Curitiba; um localizado no Interior do 
Paraná, em Londrina e, o terceiro, localizado no Litoral do Paraná, em Paranaguá. 
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 Para Scherer (2005), esta ampliação da concepção de percepção 

estética foi representada pelas relações com a liberdade de contemplação, 

tornando a percepção estética um constante movimento. Desta forma, o 

movimento se deu pela necessidade discursiva e metodológica sobre a 

percepção que estes educadores, imersivos no contexto contemporâneo de 

ensino e aprendizagem, refletem sobre a sua prática educativa no componente 

curricular em que lecionam. 

Como resultado na aplicação do questionário, os sujeitos da pesquisa, 

educadores de Arte, levaram em consideração que a aprendizagem pode ser 

desenvolvida por meio da hipermobilidade das redes em múltiplos ambientes 

de aprendizagem. Nesta ótica, um recorrente no ponto de vista dos 

educadores, estava na percepção que estes efeitos repercutem de forma direta 

na educação e na aprendizagem e, dessa maneira, trouxeram como enfoque 

que tentam aproximar suas práticas educativas da abordagem interdisciplinar 

da Cultura Digital. 

 Os educadores de Arte, dos três campi, ainda reconheceram como 

importantes os processos de ensino e aprendizagem baseados em recursos 

tecnológicos disponibilizados por laboratórios de informática, programas de 

software e pesquisas orientadas em espaços escolares, assim como 

destacaram a relevância dos processos de aprendizagem ubíquos e abertos 

para a educação formal. 

O percurso metodológico da pesquisa, o qual trazia, também, as 

percepções estéticas dos educadores de Línguas, foi justamente pela formação 

inicial do pesquisador e pelas vivências do mesmo, que observou na grande 

maioria das experiências como docente, que não havia uma preocupação por 

parte de seus pares em investigar o campo da interdisciplinaridade da Cultura 

Digital.  

Nesse contexto, outro pressuposto esteve na observação de aspectos 

contemporâneos do ensino de Língua, com mais dialogia, com uma perspectiva 

interdisciplinar e intertextual das linguagens, isto é, numa ótica que não 

observa mais o ensino de línguas, somente o tradicional ensino da gramática 

normativa da língua. 

Desta forma, com os inúmeros desafios lançados no decorrer pesquisa, 

uma das questões inerentes às discussões estava nas transformações que a 
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escola enfrenta no ensino de línguas. Essas transformações perpassam o 

pensamento pedagógico e a concepção de ensino de língua, sobretudo pela 

percepção que a Pedagogia dos (Multi)letramentos oportuniza. Esta observa 

que somente ocorrerá uma transformação se as organizações educativas 

compreenderem que o conhecimento deve partir do que se chama de 

repertório, e que, de um modo geral, a literatura educacional chama de mundo 

de vida do aluno, ou seja, da cultura local que esse aluno traz para sala de 

aula, não somente valorizá-la, mas incorporá-la no tratamento de objetos de 

aprendizagem. 

Contudo, as experiências que envolvem as práticas de 

(multi)letramentos estão acontecendo por meio de projetos interdisciplinares, 

que envolvem outros campos de conhecimento e múltiplas leituras. Para tanto, 

no despertar de uma ampla exploração de ensino de língua, houve a 

compreensão por parte dos educadores desta área, da necessidade de 

transformação nas concepções de língua, de ensino e de letramentos, 

sobretudo, dos letramentos contemporâneos. 

Contudo, para estes educadores houve o reconhecimento que este 

processo vislumbra novas possibilidades de diálogos com outros campos de 

conhecimento, aos quais, segundo os sujeitos da pesquisa, enriquecem todo o 

trabalho pedagógico e acabam por dinamizar novos processos de ensino de 

línguas, mais estéticos e sensíveis às novas propostas enunciativas da 

linguagem. 

A pesquisa, em suma, trouxe como resultado que, de acordo com os 

educadores dos dois campos de conhecimento, Arte e Línguas, o processo 

formativo contínuo é de extrema relevância para que possam desenvolver uma 

perspectiva estética em diálogos com outras áreas do conhecimento em seu 

trabalho educativo.  Conforme os educadores, com um trabalho pedagógico 

voltado à cultura digital há a possibilidade de abertura às novas formas e 

compreender seu cotidiano, com a ubiquidade tecnológica na sociedade, na 

aprendizagem e com os usos diversificados das tecnologias digitais para as 

práticas dos (multi)letramentos nos contextos educativos.  
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APÊNDICE A - Questionário  

 

1. A sociedade contemporânea vive a ubiquidade em sua plenitude. A 

concepção de ubiquidade sozinha não reflete à realidade desta 

sociedade, todavia quando se apropria da flexível habilidade de 

comunicação nas organizações sociais, imersa na cultura digital, acaba 

por reconfigurar uma hipermobilidade desdobrada, isto é, a ubiquidade 

das redes, da informação, da comunicação, das cidades, dos corpos, 

das mentes. Como é percebida na prática educativa em sua disciplina as 

mudanças e transformações mediadas pelas pela ubiquidade da Cultura 

Digital?  

a) Há uma repercussão na educação e na aprendizagem, também imersas 

neste contexto. 

b) Ainda não desenvolvo, de forma integral, minhas práticas educativas 

neste contexto. 

c) De um modo geral, não há uma repercussão direta à educação e à 

aprendizagem. 

d) Desenvolvo muitos dos conteúdos da minha disciplina concatenados 

com o contexto da Cultura Digital, levando em consideração que a 

aprendizagem pode ser desenvolvida a partir da hipermobilidade das 

redes, dos recursos e em múltiplos ambientes de aprendizagem. 

 

2. Segundo Santaella (2013), a expressão “ecologia das mídias” tornou-se 

corrente desde que passamos a viver em uma sociedade mediatizada e 

midiatizada. Esta expressão consiste de tecnologias de informação e de 

comunicação e de todas as comunidades culturais a que elas dão 

origem e nelas se desenvolvem de acordo com os protocolos, práticas, 

instituições e poderes que lhes dão forma e as dinamizam. Quando 

falamos em uma sociedade mediatizada, sua origem vem de mediação, 

num conceito epistemológico que se traduz por signos de todas as 

naturezas – verbais, visuais, sonoros e todas as suas misturas – que se 

encarnam, circulam e são difundidos pela midiatização. No que se refere 

à expressão “ecologia das mídias” e sua relação com a sociedade 
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mediatizada e, difundidos pela midiatização, a partir da minha 

perspectiva docente, acredito que: 

 

a) Esta expressão consegue denotar a importância de se compreender 

uma sociedade complexa em que as linguagens e mídias possuem suas 

naturezas comunicativas específicas e a prática docente possui a 

capacidade com este olhar contribui com a criticidade de levantar 

perguntas acerca de tudo que lemos, vemos e escutamos. 

b) A expressão “ecologia das mídias” não se aproxima da prática 

educativa, principalmente por verificar no cotidiano didático que os 

conteúdos não são compatíveis aos conteúdos curriculares da disciplina 

em que leciono.  

c) A expressão “ecologia das mídias” aproxima-se parcialmente da prática 

educativa, principalmente por verificar certa dificuldade em meu 

cotidiano didático de aproximar os conteúdos curriculares da disciplina 

que leciono às linguagens veiculadas e difundidas pela midiatização. 

d) Em minhas aulas há uma apropriação desta concepção, principalmente 

por verificar que as tecnologias de informação e de comunicação e todas 

as comunidades culturais acabam por caracterizar meios e fins 

didáticos, que integram criticidade e realidade social - ao utilizarmos os 

processos de recepção da sociedade mediatizada, difundidos pela 

mídia. 

 

3. Por meio dos dispositivos móveis, à continuidade do tempo se soma a 

continuidade do espaço: a informação é acessível de qualquer lugar 

(SANTAELLA, 2010, p.19). De acordo com a aprendizagem ubíqua e 

aberta, posso considerar qual das reflexões a seguir mais se aproxima 

da minha prática educativa: 

 

a) Minha percepção é de observar que a integração tecnológica com 

suas consequências sociais, culturais e educacionais introduz 

fortemente rupturas sem volta à prática educativa com novos 

processos de aprendizagem; 
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b) Minha percepção é que existem divergências pedagógicas que 

acarretam a difícil integração, pela escola e pela educação, das 

novas condições de acesso à informação e aos saberes, sendo 

imperiosa a necessidade de remediá-las. 

c) Minha percepção é que quando uma nova mídia ou uma tecnologia 

aparece, ela é subitamente investida de uma potencialidade 

educativa, porém a realidade das práticas vem rapidamente 

desmentir. 

d) Minha percepção é que a verdadeira apropriação de uma tecnologia 

ou mídia em nível pedagógico leva a uma evolução do conjunto dos 

dispositivos educacionais e por consequência da aprendizagem. 

 

4. Processos de aprendizagem abertos significam processos espontâneos, 

assistemáticos e mesmo caóticos, atualizados ao sabor das 

circunstâncias e de curiosidades contingentes e que são possíveis 

porque o acesso à informação é livre e contínuo, a qualquer hora do dia 

e da noite. Na perspectiva, da prática educativa formal, como observo 

esta aproximação ou este distanciamento? 

 

a) Observo que há um distanciamento grande das instituições de educação 

formal aproximar de uma ótica de aprendizagem aberta e ubíqua, 

principalmente por estarmos distante de disponibilizarmos de 

tecnologias para estas práticas. 

b) Observo que há um desenvolvimento grande das instituições de 

educação formal, na tentativa de se aproximar de aprendizagem aberta 

e ubíqua, principalmente por estarmos já dispondo de tecnologias para 

estas práticas. 

c) Observo que há um desenvolvimento pleno de usos das tecnologias 

digitais de informação e de comunicação no contexto regular de nossas 

práticas. 

d) Observo que mesmo ainda há a ausência de uma formação continuada 

aos docentes para que todos compreendam estes processos de 

aprendizagem, até mesmo para serem incluídos de forma pela no 

contexto da cultura digital. 
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5. Qual das modalidades de processos de aprendizagem ainda são mais 

presentes em sua prática educativa? 

 

a) Os processos de ensino e aprendizagem baseados nos 

dispositivos móveis. 

b) Os processos de ensino e aprendizagem baseados na tecnologia 

do livro. 

c) Os processos de ensino e aprendizagem baseados em ambientes 

virtuais de aprendizagem (AVA). 

d) Os processos de ensino e aprendizagem baseados em recursos 

tecnológicos disponibilizados por laboratórios de informática, 

programas de software e pesquisas orientadas em espaços 

escolares. 

 

6. Sob a ótica da interdisciplinaridade, como aplico em minha metodologia 

do campo das linguagens, a concepção da Cultura Digital, seus 

hibridismos e as experiências entre o visual/estético e o digital/virtual: 

 

a) Em minha disciplina reconheço a importância de se desenvolver um 

olhar visual/estético por meio da utilização de estratégias sensíveis 

de alfabetização visual, com a utilização de imagens e seus 

respectivos contextos e apropriações do campo das Artes. Na 

tentativa de aproximação com o digital/virtual desenvolvo práticas 

interdisciplinares utilizando dispositivos móveis nos diversos 

conteúdos. 

b) Em minha disciplina não reconheço como importante desenvolver um 

olhar visual/estético e de alfabetização visual. Percebo no que diz 

respeito ao digital/virtual que as práticas de utilização dos 

dispositivos móveis são distantes do meu contexto, desta forma, as 

práticas interdisciplinares envolvendo as linguagens acabam por não 

acontecer. 

c) Em minha disciplina reconheço a importância de se desenvolver um 

olhar visual/estético, mas necessito de formação continuada para 
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conseguir desenvolver novas estratégias de alfabetização visual e de 

utilização do campo dos estudos das imagens na construção de uma 

ótica mais interdisciplinar. Na tentativa de aproximação com o 

digital/virtual desenvolvo práticas interdisciplinares utilizando 

dispositivos móveis nos diversos conteúdos da disciplina. 

d) Em minha disciplina desenvolvo de forma plena um olhar sensível 

sobre o visual/estético e, por meio de estratégias de alfabetização 

visual e estética, oportunizo um multiletramento visual e virtual. Ainda 

com o objetivo de aproximar os campos do digital/virtual, à minha 

disciplina, desenvolvo práticas interdisciplinares utilizando 

dispositivos móveis nos diversos conteúdos. 

 

7. A ideia da “Pedagogia dos Multiletramentos”, segundo Rojo (2013), 

rompe com o processo de ruptura entre mundo escolar e o mundo vivido 

pelas crianças e jovens nos ambientes externos ao contexto escolar. Na 

sua perspectiva, podemos aglutinar estes dois mundos num processo de 

multiletramento? 

a) Para que isso ocorra a escola deveria partir do que chamamos de 

repertório, e que, de um modo geral, chamam de mundo de vida do 

aluno, isto é, da cultura local que esse aluno traz para sala de aula 

que deve ser, não somente valorizada, mas incorporada no 

tratamento do objetos de aprendizagem. 

b) Para que isso ocorra deve haver a possibilidade de formação 

contínua aos docentes das linguagens, como também das outras 

áreas de conhecimento, pois quando falamos em Multiletramentos, 

estamos tratando de um universo de saberes. 

c) A única possibilidade de adentrarmos a “Pedagogia dos 

Multiletramentos” está em sair da lógica do século XIX, da educação 

transmissiva, do patrimônio que eles têm a transmitir e pensar mais 

no funcionamento da vida social contemporânea. 

d) A única possibilidade de adentrarmos a “Pedagogia dos 

Multiletramentos” está em continuar desenvolvendo uma prática que 

valorize as avaliações externas, em detrimento dos saberes 

interdisciplinar e formativa necessária para o cidadão do século XXI. 
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8. Como as experiências que envolvem práticas de multiletramentos estão 

sendo possíveis em sua disciplina? 

a) Estão sendo possíveis por meio de projetos interdisciplinares que 

envolvem outros campos de conhecimento. 

b) Estão sendo possíveis a partir do envolvimento dos alunos com as 

múltiplas linguagens e o reconhecimento da importância de um 

trabalho integrado entre os educadores das linguagens. 

c) Estão sendo possíveis de forma plena através das linguagens 

desenvolvidas nos mais diversos meios de comunicação e na 

utilização das mídias e tecnologias sociais e educativas. 

d) Não são desenvolvidas, pois não para esta prática há a necessidade 

de uma formação continuada específica. 

 

9. Um dos grandes desafios no ensino das linguagens é de desenvolver 

uma prática interdisciplinar de ensino. Pode-se, neste sentido, a 

trabalharmos um conceito de estética, este pode ser articulado ainda a 

outras disciplinas do campo de Linguagens. Literatura ou teatro, artes ou 

jogos, dança ou esporte, figura ou cena, música ou gesto podem ser 

apreendidos como integrantes de um todo expressivo, desafiador para 

nossa prática. Como também, a tradução de mensagens expressas em 

distintas linguagens ou o uso concomitante de várias delas possa, a um 

só tempo, desenvolver a sensibilidade artística e também dar 

instrumentos práticos e críticos, para compreender melhor os recursos 

da publicidade, das mídias ou a intrincada sintaxe de uma linguagem 

específica. Diante desta reflexão, considero pertinente: 

 

a) Compreender a fusão das linguagens a um só tempo e disfrutar de 

um trabalho pedagógico qualitativo, dispondo de recursos que 

tragam os efeitos de sentido num ótica interdisciplinar é essencial  

para que os alunos vejam sentido e resinifiquem sua habilidade 

estética. 

b) Compreender este processo como educadores, faz nos vislumbrar 

novas possibilidades de diálogos com outros campos de 
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conhecimento, enriquecendo o trabalho pedagógico e dinamizando 

os processos estéticos. 

c) A percepção de ensino para as linguagens como um trabalho de 

integração, interdisciplinar e de diálogo ainda está em curso, sem o 

devido reconhecimento na prática educativa. 

d) Reconheço a importância da abordagem e da concepção, no entanto 

acredito que estamos longe de concretizar este trabalho com tanto 

proficiência. 

 

10.  Com o poder emergente das redes digitais tornou-se difícil minimizar o 

papel que as redes digitais desempenham na vida social, cultural, 

psíquica, política, econômica e educacional. Além disso, pode-se 

considerar que essas redes trouxeram voz, polifonia e subjetividade 

coletiva aos vários sujeitos. Filósofos e teóricos franceses como 

Foucault, Deleuze e Guattari já declaravam que a subjetividade é, por 

natureza, polifônica e coletiva e, por consequência, é produzida pelas 

redes e campos de força sociais. A partir dessa perspectiva, segundo 

Santaella (2013), não se pode mais falar do sujeito em geral e de uma 

enunciação perfeitamente individualizada, mas falar de componentes 

parciais e heterogêneos de subjetividade e de agenciamentos coletivos 

de enunciação. Neste contexto, as redes digitais utilizadas por nossos 

alunos acabam por se tornar espaços concretos de polifonia e 

subjetividade. Por meio deste olhar, posso considerar: 

 

a) Este olhar pode possibilitar uma reflexão necessária de dar voz e 

criticidade diante das várias redes sociais presentes no cotidiano dos 

alunos e na sociedade, portanto incorporá-las em minha prática é 

algo inevitável. 

b) Este olhar pode possibilitar uma reflexão necessária de criticidade e 

criativo diante das várias redes sociais presentes na sociedade e 

ainda redescobrir que estas possibilidades comunicacionais 

contribuem à prática educativa com funções de reflexão, ação e 

analise crítica diante das inúmeras possíveis recepções. 
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c) Este olhar pode possibilitar certa reflexão no campo das ciências 

sociais e humanas, mas não contribui com a prática de ensino no 

nível em que atuo. 

d) Compreendo o poder atual das redes digitais, mas tenho grande 

dificuldade em integrá-la à minha prática educativa. 
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APÊNDICE B - Sujeitos da Pesquisa 

Os (Multi)letramentos e a aprendizagem ubíqua no contexto da Cultura Digital” 
– a percepção estética dos educadores das linguagens 
Data de Submissão: 2015-05-11 12:40:45 
Educador: A 
Área: Arte 
Instituição de ensino em que 
atua: IFPR – Campus Curitiba 

Nível de formação: Mestre em Educação e Doutorando em 
Educação  
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Os (Multi)letramentos e a aprendizagem ubíqua no contexto da Cultura Digital” 
– a percepção estética dos educadores das linguagens 
 
Data de Submissão: 2015-05-04 09:35:43 
Educador: B 
Área: Letras Português e Espanhol 
Instituição de ensino em que 
atua: IFPR – Campus Curitiba 

Nível de formação: Mestre em Educação  
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Os (Multi)letramentos e a aprendizagem ubíqua no contexto da Cultura Digital” 
– a percepção estética dos educadores das linguagens 
 
Data de Submissão: 2015-04-24 16:28:34 
Educador: C 
Área: Letras Português e Espanhol 
Instituição de ensino em que 
atua: IFPR – Campus Curitiba 

Nível de formação: Mestre em Educação e Doutorando em 
Educação 
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Os (Multi)letramentos e a aprendizagem ubíqua no contexto da Cultura Digital” 
– a percepção estética dos educadores das linguagens 
 
Data de Submissão: 2015-04-18 16:07:23 
Educador: D 
Área: Letras Português e Inglês 
Instituição de ensino em que 
atua: IFPR – Campus Curitiba 

Nível de formação: Mestrado em Linguagem, Identidade e 
Subjetividade 
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Os (Multi)letramentos e a aprendizagem ubíqua no contexto da Cultura Digital” 
– a percepção estética dos educadores das linguagens 
 
Data de Submissão: 2015-04-18 08:15:22 
Educador: E 
Área: Letras Português e Inglês 
Instituição de ensino em que 
atua: IFPR – Campus Curitiba 

Nível de formação: Mestre em Letras Doutorando em Letras 
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Os (Multi)letramentos e a aprendizagem ubíqua no contexto da Cultura Digital” 
– a percepção estética dos educadores das linguagens 
 
Data de Submissão: 2015-04-17 19:47:21 
Educador: F 
Área: Letras Português e Espanhol 
Instituição de ensino em que 
atua: IFPR – Campus Curitiba 

Nível de formação: Mestre em Estudos Literários - ênfase em 
Literatura Espanhola 
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Os (Multi)letramentos e a aprendizagem ubíqua no contexto da Cultura Digital” 
– a percepção estética dos educadores das linguagens 
 
Data de Submissão: 2015-04-17 18:22:39 
Educador:  G 
Área: Educação Artística – Música 
Instituição de ensino em que 
atua: IFPR – Campus Curitiba 

Nível de formação: Mestre em Educação e Doutorando em 
Educação 
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Os (Multi)letramentos e a aprendizagem ubíqua no contexto da Cultura Digital” 
– a percepção estética dos educadores das linguagens 
 
Data de Submissão: 2015-04-02 07:19:09 
Educador: H 
Área: Letras Estrangeiras e Modernas 
Instituição de ensino em que 
atua: IFPR – Campus Londrina 

Nível de formação: Mestre em Estudos Literários 
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Os (Multi)letramentos e a aprendizagem ubíqua no contexto da Cultura Digital” 
– a percepção estética dos educadores das linguagens 
Data de Submissão: 2015-03-25 20:31:04 
Educador:  I 
Área: Letras Português e Inglês 
Instituição de ensino em que 
atua: IFPR – Campus Paranaguá 

Nível de formação: Mestre em Engenharia de Produção 
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Os (Multi)letramentos e a aprendizagem ubíqua no contexto da Cultura Digital” 
– a percepção estética dos educadores das linguagens 
Data de Submissão: 2015-03-25 14:45:35 
Educador: J 
Área: Artes – Música 
Instituição de ensino em que 
atua: IFPR – Campus Paranaguá 

Nível de formação: Mestre em Música 
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Os (Multi)letramentos e a aprendizagem ubíqua no contexto da Cultura Digital” 
– a percepção estética dos educadores das linguagens 
Data de Submissão: 2015-04-13 15:15:46 
Educador: L 
Área: Artes 
Instituição de ensino em que 
atua: IFPR – Campus Londrina 

Nível de formação: Mestre em Estudos Literários 
 
  



 
 

155 
 

Os (Multi)letramentos e a aprendizagem ubíqua no contexto da Cultura Digital” 
– a percepção estética dos educadores das linguagens 
Data de Submissão: 2015-03-30 09:12:24 
Educador: M 
Área: Letras Inglês 
Instituição de ensino em que 
atua: IFPR – Campus Londrina 

Nível de formação: Mestre em Literatura 
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Os (Multi)letramentos e a aprendizagem ubíqua no contexto da Cultura Digital” 
– a percepção estética dos educadores das linguagens 
Data de Submissão: 2015-03-30 18:56:02 
Educador: N 
Área: Educação Artística 
Instituição de ensino em que 
atua: IFPR – Campus Paranaguá 

Nível de formação: Mestre em Linguística 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

157 
 

APÊNDICE C - Respostas dos sujeitos da pesquisa 

 

Os (Multi)letramentos e a aprendizagem ubíqua no contexto da Cultura Digital” 
– a percepção estética dos educadores das linguagens 
 
Data de Submissão: 2015-05-11 12:40:45 
Eucador A 
Área: Arte 
Instituição de ensino em que 
atua: IFPR – Campus Curitiba 

Nível de formação: Mestre em educação e Doutorando em 
educação  

Questão 1. 

d) Desenvolvo muitos dos conteúdos de 
minha disciplina concatenados com o 
contexto da Cultura Digital, levando em 
consideração que a aprendizagem pode 
ser desenvolvida a partir da 
hipermobilidade das redes, dos recursos e 
em múltiplos ambientes de aprendizagem. 

Questão 2. 

d) Em minhas aulas há uma apropriação 
desta concepção, principalmente por 
verificar que as tecnologias de informação 
e de comunicação e que todas as 
comunidades culturais acabam por 
caracterizar meios e fins didáticos que 
integram criticidade e realidade social - ao 
utilizarmos os processos de recepção da 
sociedade mediatizada (difundidos pela 
mídia). 

Questão 3. 

d) Minha percepção é que a verdadeira 
apropriação de uma tecnologia ou mídia, 
em nível pedagógico, leva a uma evolução 
do conjunto dos dispositivos educacionais 
e por consequência, da aprendizagem. 

Questão 4. 

d) Observo que mesmo com todo o 
investimento em tecnologias educacionais, 
há a ausência de uma formação 
continuada aos docentes a fim de que 
todos compreendam estes processos de 
aprendizagem, até mesmo para serem 
incluídos de forma plena no contexto da 
cultura digital. 

Questão 5. d) Os processos de ensino e 
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aprendizagem baseados em recursos 
tecnológicos disponibilizados por 
laboratórios de informática, programas de 
software e pesquisas orientadas em 
espaços escolares. 

Questão 6. 

a) Em minha disciplina reconheço a 
importância de desenvolver um olhar 
visual/estético por meio da utilização de 
estratégias sensíveis de alfabetização 
visual, com a utilização de imagens e seus 
respectivos contextos e apropriações do 
campo das Artes. Na tentativa de 
aproximação com o digital/virtual 
desenvolvo práticas interdisciplinares, 
utilizando dispositivos móveis nos diversos 
conteúdos. 

Questão 7. 

a) Para que isso ocorra a escola deveria 
partir do que chamamos de repertório, e 
que, de um modo geral, chamam de 
mundo de vida do aluno, isto é, da cultura 
local que esse aluno traz para sala de 
aula, não somente valorizada, mas 
incorporada no tratamento dos objetos de 
aprendizagem. 

Questão 8. 

a) Estão sendo possíveis por meio de 
projetos interdisciplinares que envolvem 
outros campos de conhecimento e 
múltiplas leituras. 

Questão 9. 

a) Compreender a fusão das linguagens a 
um só tempo e disfrutar de um trabalho 
pedagógico qualitativo. Para tanto, é 
necessário dispor de recursos que tragam 
os efeitos de sentido em uma ótica 
interdisciplinar, ação esta essencial para 
que os alunos vejam sentido e 
ressignifiquem sua habilidade estética. 

Questão 10. 

b) Que este olhar pode possibilitar uma 
reflexão necessária de criticidade e 
criatividade, diante das várias redes 
sociais presentes na sociedade e ainda 
redescobrir que estas possíveis 
manifestações comunicacionais 
contribuem à prática educativa com 
funções de reflexão, ação e análise crítica 
diante recepções possíveis no contexto 
escolar e na sociedade. 
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Os (Multi)letramentos e a aprendizagem ubíqua no contexto da Cultura Digital” 
– a percepção estética dos educadores das linguagens 

 
Data de Submissão: 2015-05-04 09:35:43 
Educador: B 
Área: Letras Português e Espanhol 
Instituição de ensino em que 
atua: IFPR – Campus Curitiba 

Nível de formação: Mestre em educação  

Questão 1. b) Ainda não desenvolvo, de forma 
integral, minhas práticas neste contexto. 

Questão 2. 

a) Esta expressão consegue conotar a 
importância de se compreender uma 
sociedade complexa, em que as 
linguagens e mídias possuem suas 
naturezas comunicativas específicas e, a 
prática docente com este olhar, contribui 
com criticidade na formulação de 
questionamentos acerca de tudo que o 
que lemos, vemos e escutamos. 

Questão 3. 

a) Minha percepção é de observar que a 
integração tecnológica com suas 
consequências sociais, humanas e 
culturais introduz fortemente rupturas sem 
volta à prática educativa com novos 
processos de aprendizagem; 

Questão 4. 

d) Observo que mesmo com todo o 
investimento em tecnologias educacionais, 
há a ausência de uma formação 
continuada aos docentes a fim de que 
todos compreendam estes processos de 
aprendizagem, até mesmo para serem 
incluídos de forma plena no contexto da 
cultura digital. 

Questão 5. 
b) Os processos de ensino e 
aprendizagem baseados na tecnologia do 
livro. 

Questão 6. 

a) Em minha disciplina reconheço a 
importância de desenvolver um olhar 
visual/estético por meio da utilização de 
estratégias sensíveis de alfabetização 
visual, com a utilização de imagens e seus 
respectivos contextos e apropriações do 
campo das Artes. Na tentativa de 
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aproximação com o digital/virtual 
desenvolvo práticas interdisciplinares, 
utilizando dispositivos móveis nos diversos 
conteúdos. 

Questão 7. 

a) Para que isso ocorra a escola deveria 
partir do que chamamos de repertório, e 
que, de um modo geral, chamam de 
mundo de vida do aluno, isto é, da cultura 
local que esse aluno traz para sala de 
aula, não somente valorizada, mas 
incorporada no tratamento dos objetos de 
aprendizagem. 

Questão 8. 

c) Estão sendo possíveis de forma plena 
através das linguagens desenvolvidas nos 
mais diversos meios de comunicação e na 
utilização das mídias e tecnologias sociais 
e educativas. 

Questão 9. 

b) Compreender este processo como 
educadores faz-nos vislumbrar novas 
possibilidades de diálogos com outros 
campos de conhecimento, enriquecendo o 
trabalho pedagógico e dinamizando os 
processos estéticos. 

Questão 10. 

a) Que este olhar pode possibilitar uma 
reflexão necessária de dar voz e 
criticidade, diante das várias redes sociais 
presentes no cotidiano dos alunos e na 
sociedade, portanto incorporá-las em 
minha prática é algo inevitável. 
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Os (Multi)letramentos e a aprendizagem ubíqua no contexto da Cultura Digital” 
– a percepção estética dos educadores das linguagens 
 
Data de Submissão: 2015-04-24 16:28:34 
Educador: C 
Área: Letras Português e Espanhol 
Instituição de ensino em que 
atua: IFPR – Campus Curitiba 

Nível de formação: Mestre em Educação e Doutorando em 
Educação 

Questão 1. 

d) Desenvolvo muitos dos conteúdos de 
minha disciplina concatenados com o 
contexto da Cultura Digital, levando em 
consideração que a aprendizagem pode 
ser desenvolvida a partir da 
hipermobilidade das redes, dos recursos e 
em múltiplos ambientes de aprendizagem. 

Questão 2. 

d) Em minhas aulas há uma apropriação 
desta concepção, principalmente por 
verificar que as tecnologias de informação 
e de comunicação e que todas as 
comunidades culturais acabam por 
caracterizar meios e fins didáticos que 
integram criticidade e realidade social - ao 
utilizarmos os processos de recepção da 
sociedade mediatizada (difundidos pela 
mídia). 

Questão 3. 

d) Minha percepção é que a verdadeira 
apropriação de uma tecnologia ou mídia, 
em nível pedagógico, leva a uma evolução 
do conjunto dos dispositivos educacionais 
e por consequência, da aprendizagem. 

Questão 4. 

d) Observo que mesmo com todo o 
investimento em tecnologias educacionais, 
há a ausência de uma formação 
continuada aos docentes a fim de que 
todos compreendam estes processos de 
aprendizagem, até mesmo para serem 
incluídos de forma plena no contexto da 
cultura digital. 

Questão 5. 
a) Os processos de ensino e 
aprendizagem baseados nos dispositivos 
móveis. 

Questão 6. c) Em minha disciplina, reconheço a 
importância de desenvolver um olhar 
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visual/estético, mas necessito de formação 
continuada para conseguir criar novas 
estratégias de alfabetização visual e de 
utilização do campo dos estudos das 
imagens na construção de uma didática 
mais interdisciplinar. Na tentativa de 
aproximação com o digital/virtual, 
desenvolvo práticas interdisciplinares, 
utilizando dispositivos móveis nos diversos 
conteúdos da disciplina. 

Questão 7. 

a) Para que isso ocorra a escola deveria 
partir do que chamamos de repertório, e 
que, de um modo geral, chamam de 
mundo de vida do aluno, isto é, da cultura 
local que esse aluno traz para sala de 
aula, não somente valorizada, mas 
incorporada no tratamento dos objetos de 
aprendizagem. 

Questão 8. 

b) Estão sendo possíveis a partir do 
envolvimento dos alunos com as múltiplas 
linguagens e o reconhecimento da 
importância de um trabalho integrado entre 
os educadores das linguagens. 

Questão 9. 

a) Compreender a fusão das linguagens a 
um só tempo e disfrutar de um trabalho 
pedagógico qualitativo. Para tanto, é 
necessário dispor de recursos que tragam 
os efeitos de sentido em uma ótica 
interdisciplinar, ação esta essencial para 
que os alunos vejam sentido e 
ressignifiquem sua habilidade estética. 

Questão 10. 

b) Que este olhar pode possibilitar uma 
reflexão necessária de criticidade e 
criatividade, diante das várias redes 
sociais presentes na sociedade e ainda 
redescobrir que estas possíveis 
manifestações comunicacionais 
contribuem à prática educativa com 
funções de reflexão, ação e análise crítica 
diante recepções possíveis no contexto 
escolar e na sociedade. 
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Os (Multi)letramentos e a aprendizagem ubíqua no contexto da Cultura Digital” 
– a percepção estética dos educadores das linguagens 
Data de Submissão: 2015-04-18 16:07:23 
Educador: D 
Área: Letras Português e Inglês 
Instituição de ensino em que 
atua: IFPR – Campus Curitiba 

Nível de formação: Mestrado em Linguagem, Identidade e 
Subjetividade 

Questão 1. b) Ainda não desenvolvo, de forma 
integral, minhas práticas neste contexto. 

Questão 2. 

d) Em minhas aulas há uma apropriação 
desta concepção, principalmente por 
verificar que as tecnologias de informação 
e de comunicação e que todas as 
comunidades culturais acabam por 
caracterizar meios e fins didáticos que 
integram criticidade e realidade social - ao 
utilizarmos os processos de recepção da 
sociedade mediatizada (difundidos pela 
mídia). 

Questão 3. 

b) Minha percepção é que existem 
divergências pedagógicas que acarretam a 
difícil integração, pela escola e pela 
educação, das novas condições de acesso 
à informação e aos saberes, sendo 
imperiosa a necessidade de remediá-las. 

Questão 4. 

d) Observo que mesmo com todo o 
investimento em tecnologias educacionais, 
há a ausência de uma formação 
continuada aos docentes a fim de que 
todos compreendam estes processos de 
aprendizagem, até mesmo para serem 
incluídos de forma plena no contexto da 
cultura digital. 

Questão 5. 
b) Os processos de ensino e 
aprendizagem baseados na tecnologia do 
livro. 

Questão 6. 

c) Em minha disciplina, reconheço a 
importância de desenvolver um olhar 
visual/estético, mas necessito de formação 
continuada para conseguir criar novas 
estratégias de alfabetização visual e de 
utilização do campo dos estudos das 
imagens na construção de uma didática 
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mais interdisciplinar. Na tentativa de 
aproximação com o digital/virtual, 
desenvolvo práticas interdisciplinares, 
utilizando dispositivos móveis nos diversos 
conteúdos da disciplina. 

Questão 7. 

b) Para que isso ocorra deve-se haver a 
possibilidade de formação contínua aos 
docentes das linguagens, bem como de 
outras áreas de conhecimento, pois 
quando falamos em – Multiletramentos -, 
estamos tratando de um universo global 
de saberes. 

Questão 8. 

d) Não são desenvolvidas, pois acredito 
que há a necessidade de uma formação 
continuada específica para que os 
docentes despertem para esta 
perspectiva. 

Questão 9. 

b) Compreender este processo como 
educadores faz-nos vislumbrar novas 
possibilidades de diálogos com outros 
campos de conhecimento, enriquecendo o 
trabalho pedagógico e dinamizando os 
processos estéticos. 

Questão 10. 

b) Que este olhar pode possibilitar uma 
reflexão necessária de criticidade e 
criatividade, diante das várias redes 
sociais presentes na sociedade e ainda 
redescobrir que estas possíveis 
manifestações comunicacionais 
contribuem à prática educativa com 
funções de reflexão, ação e análise crítica 
diante recepções possíveis no contexto 
escolar e na sociedade. 
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Os (Multi)letramentos e a aprendizagem ubíqua no contexto da Cultura Digital” 
– a percepção estética dos educadores das linguagens 
Data de Submissão: 2015-04-18 08:15:22 
Educador: E 
Área: Letras Português e Inglês 
Instituição de ensino em que 
atua: IFPR – Campus Curitiba 

Nível de formação: Mestre em Letras Doutorando em Letras 

Questão 1. 

d) Desenvolvo muitos dos conteúdos de 
minha disciplina concatenados com o 
contexto da Cultura Digital, levando em 
consideração que a aprendizagem pode 
ser desenvolvida a partir da 
hipermobilidade das redes, dos recursos e 
em múltiplos ambientes de aprendizagem. 

Questão 2. 

d) Em minhas aulas há uma apropriação 
desta concepção, principalmente por 
verificar que as tecnologias de informação 
e de comunicação e que todas as 
comunidades culturais acabam por 
caracterizar meios e fins didáticos que 
integram criticidade e realidade social - ao 
utilizarmos os processos de recepção da 
sociedade mediatizada (difundidos pela 
mídia). 

Questão 3. 

b) Minha percepção é que existem 
divergências pedagógicas que acarretam a 
difícil integração, pela escola e pela 
educação, das novas condições de acesso 
à informação e aos saberes, sendo 
imperiosa a necessidade de remediá-las. 

Questão 4. 

d) Observo que mesmo com todo o 
investimento em tecnologias educacionais, 
há a ausência de uma formação 
continuada aos docentes a fim de que 
todos compreendam estes processos de 
aprendizagem, até mesmo para serem 
incluídos de forma plena no contexto da 
cultura digital. 

Questão 5. 
a) Os processos de ensino e 
aprendizagem baseados nos dispositivos 
móveis. 

Questão 6. 
d) Em minha disciplina, desenvolvo de 
forma plena um olhar sensível sobre o 
visual/estético e, por meio de estratégias 
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de alfabetização visual e estética, 
oportunizo um multiletramento visual e 
virtual. Ainda com o objetivo de aproximar 
os campos do digital/virtual, desenvolvo 
práticas interdisciplinares utilizando 
dispositivos móveis nos diversos 
conteúdos. 

Questão 7. 

b) Para que isso ocorra deve-se haver a 
possibilidade de formação contínua aos 
docentes das linguagens, bem como de 
outras áreas de conhecimento, pois 
quando falamos em -Multiletramentos-, 
estamos tratando de um universo global 
de saberes. 

Questão 8. 

c) Estão sendo possíveis de forma plena 
através das linguagens desenvolvidas nos 
mais diversos meios de comunicação e na 
utilização das mídias e tecnologias sociais 
e educativas. 

Questão 9. 

a) Compreender a fusão das linguagens a 
um só tempo e disfrutar de um trabalho 
pedagógico qualitativo. Para tanto, é 
necessário dispor de recursos que tragam 
os efeitos de sentido em uma ótica 
interdisciplinar, ação esta essencial para 
que os alunos vejam sentido e 
ressignifiquem sua habilidade estética. 

Questão 10. 

a) Que este olhar pode possibilitar uma 
reflexão necessária de dar voz e 
criticidade, diante das várias redes sociais 
presentes no cotidiano dos alunos e na 
sociedade, portanto incorporá-las em 
minha prática é algo inevitável. 
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Os (Multi)letramentos e a aprendizagem ubíqua no contexto da Cultura Digital” 
– a percepção estética dos educadores das linguagens 
Data de Submissão: 2015-04-17 19:47:21 
Educador: F 
Área: Letras Português e Espanhol 
Instituição de ensino em que 
atua: IFPR – Campus Curitiba 

Nível de formação: Mestre em Estudos Literários - ênfase em 
Literatura Espanhola 

Questão 1. 
a) Percebo que há repercussão na 
educação e na aprendizagem e, portanto, 
aproximo minha prática. 

Questão 2. 

a) Esta expressão consegue conotar a 
importância de se compreender uma 
sociedade complexa, em que as 
linguagens e mídias possuem suas 
naturezas comunicativas específicas e, a 
prática docente com este olhar, contribui 
com criticidade na formulação de 
questionamentos acerca de tudo que o 
que lemos, vemos e escutamos. 

Questão 3. 

d) Minha percepção é que a verdadeira 
apropriação de uma tecnologia ou mídia, 
em nível pedagógico, leva a uma evolução 
do conjunto dos dispositivos educacionais 
e por consequência, da aprendizagem. 

Questão 4. 

d) Observo que mesmo com todo o 
investimento em tecnologias educacionais, 
há a ausência de uma formação 
continuada aos docentes a fim de que 
todos compreendam estes processos de 
aprendizagem, até mesmo para serem 
incluídos de forma plena no contexto da 
cultura digital. 

Questão 5. 
a) Os processos de ensino e 
aprendizagem baseados nos dispositivos 
móveis. 

Questão 6. 

a) Em minha disciplina reconheço a 
importância de desenvolver um olhar 
visual/estético por meio da utilização de 
estratégias sensíveis de alfabetização 
visual, com a utilização de imagens e seus 
respectivos contextos e apropriações do 
campo das Artes. Na tentativa de 
aproximação com o digital/virtual 
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desenvolvo práticas interdisciplinares, 
utilizando dispositivos móveis nos diversos 
conteúdos. 

Questão 7. 

a) Para que isso ocorra a escola deveria 
partir do que chamamos de repertório, e 
que, de um modo geral, chamam de 
mundo de vida do aluno, isto é, da cultura 
local que esse aluno traz para sala de 
aula, não somente valorizada, mas 
incorporada no tratamento dos objetos de 
aprendizagem. 

Questão 8. 

b) Estão sendo possíveis a partir do 
envolvimento dos alunos com as múltiplas 
linguagens e o reconhecimento da 
importância de um trabalho integrado entre 
os educadores das linguagens. 

Questão 9. 

d) Reconheço a importância da 
abordagem e da concepção, no entanto, 
acredito que estamos longe de concretizar 
este trabalho com tanta proficiência. 

Questão 10. 

a) Que este olhar pode possibilitar uma 
reflexão necessária de dar voz e 
criticidade, diante das várias redes sociais 
presentes no cotidiano dos alunos e na 
sociedade, portanto incorporá-las em 
minha prática é algo inevitável. 

 
  



 
 

169 
 

Os (Multi)letramentos e a aprendizagem ubíqua no contexto da Cultura Digital” 
– a percepção estética dos educadores das linguagens 
Data de Submissão: 2015-04-17 18:22:39 
Educador: G 
Área: Educação Artística – Música 
Instituição de ensino em que 
atua: IFPR – Campus Curitiba 

Nível de formação: Mestre em Educação e Doutorando em 
Educação 

Questão 1. 
a) Percebo que há repercussão na 
educação e na aprendizagem e, portanto, 
aproximo minha prática. 

Questão 2. 

d) Em minhas aulas há uma apropriação 
desta concepção, principalmente por 
verificar que as tecnologias de informação 
e de comunicação e que todas as 
comunidades culturais acabam por 
caracterizar meios e fins didáticos que 
integram criticidade e realidade social - ao 
utilizarmos os processos de recepção da 
sociedade mediatizada (difundidos pela 
mídia). 

Questão 3. 

d) Minha percepção é que a verdadeira 
apropriação de uma tecnologia ou mídia, 
em nível pedagógico, leva a uma evolução 
do conjunto dos dispositivos educacionais 
e por consequência, da aprendizagem. 

Questão 4. 

b) Observo que há uma preocupação 
grande das instituições de educação 
formal, na tentativa de se aproximar de 
aprendizagem aberta e ubíqua, 
principalmente por estarmos já dispondo 
de tecnologias digitais para estas práticas. 

Questão 5. 

d) Os processos de ensino e 
aprendizagem baseados em recursos 
tecnológicos disponibilizados por 
laboratórios de informática, programas de 
software e pesquisas orientadas em 
espaços escolares. 

Questão 6. 

a) Em minha disciplina reconheço a 
importância de desenvolver um olhar 
visual/estético por meio da utilização de 
estratégias sensíveis de alfabetização 
visual, com a utilização de imagens e seus 
respectivos contextos e apropriações do 
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campo das Artes. Na tentativa de 
aproximação com o digital/virtual 
desenvolvo práticas interdisciplinares, 
utilizando dispositivos móveis nos diversos 
conteúdos. 

Questão 7. 

a) Para que isso ocorra a escola deveria 
partir do que chamamos de repertório, e 
que, de um modo geral, chamam de 
mundo de vida do aluno, isto é, da cultura 
local que esse aluno traz para sala de 
aula, não somente valorizada, mas 
incorporada no tratamento dos objetos de 
aprendizagem. 

Questão 8. 

c) Estão sendo possíveis de forma plena 
através das linguagens desenvolvidas nos 
mais diversos meios de comunicação e na 
utilização das mídias e tecnologias sociais 
e educativas. 

Questão 9. 

b) Compreender este processo como 
educadores faz-nos vislumbrar novas 
possibilidades de diálogos com outros 
campos de conhecimento, enriquecendo o 
trabalho pedagógico e dinamizando os 
processos estéticos. 

Questão 10. 

b) Que este olhar pode possibilitar uma 
reflexão necessária de criticidade e 
criatividade, diante das várias redes 
sociais presentes na sociedade e ainda 
redescobrir que estas possíveis 
manifestações comunicacionais 
contribuem à prática educativa com 
funções de reflexão, ação e análise crítica 
diante recepções possíveis no contexto 
escolar e na sociedade. 
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Os (Multi)letramentos e a aprendizagem ubíqua no contexto da Cultura Digital” 
– a percepção estética dos educadores das linguagens 
Data de Submissão: 2015-04-02 07:19:09 
Educador: H 
Área: Letras Estrangeiras e Modernas 
Instituição de ensino em que 
atua: IFPR – Campus Londrina 

Nível de formação: Mestrado em Estudos Literários 

Questão 1. 

d) Desenvolvo muitos dos conteúdos de 
minha disciplina concatenados com o 
contexto da Cultura Digital, levando em 
consideração que a aprendizagem pode 
ser desenvolvida a partir da 
hipermobilidade das redes, dos recursos e 
em múltiplos ambientes de aprendizagem. 

Questão 2. 

a) Esta expressão consegue conotar a 
importância de se compreender uma 
sociedade complexa, em que as 
linguagens e mídias possuem suas 
naturezas comunicativas específicas e, a 
prática docente com este olhar, contribui 
com criticidade na formulação de 
questionamentos acerca de tudo que o 
que lemos, vemos e escutamos. 

Questão 3. 

d) Minha percepção é que a verdadeira 
apropriação de uma tecnologia ou mídia, 
em nível pedagógico, leva a uma evolução 
do conjunto dos dispositivos educacionais 
e por consequência, da aprendizagem. 

Questão 4. 

a) Observo que há um distanciamento 
grande das instituições de educação 
formal numa perspectiva de aprendizagem 
aberta e ubíqua, principalmente por 
estarmos distante da disponibilização de 
tecnologias para as práticas na educação 
e na aprendizagem. 

Questão 5. 
a) Os processos de ensino e 
aprendizagem baseados nos dispositivos 
móveis. 

Questão 6. 

d) Em minha disciplina, desenvolvo de 
forma plena um olhar sensível sobre o 
visual/estético e, por meio de estratégias 
de alfabetização visual e estética, 
oportunizo um multiletramento visual e 
virtual. Ainda com o objetivo de aproximar 
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os campos do digital/virtual, desenvolvo 
práticas interdisciplinares utilizando 
dispositivos móveis nos diversos 
conteúdos. 

Questão 7. 

a) Para que isso ocorra a escola deveria 
partir do que chamamos de repertório, e 
que, de um modo geral, chamam de 
mundo de vida do aluno, isto é, da cultura 
local que esse aluno traz para sala de 
aula, não somente valorizada, mas 
incorporada no tratamento dos objetos de 
aprendizagem. 

Questão 8. 

a) Estão sendo possíveis por meio de 
projetos interdisciplinares que envolvem 
outros campos de conhecimento e 
múltiplas leituras. 

Questão 9. 

a) Compreender a fusão das linguagens a 
um só tempo e disfrutar de um trabalho 
pedagógico qualitativo. Para tanto, é 
necessário dispor de recursos que tragam 
os efeitos de sentido em uma ótica 
interdisciplinar, ação esta essencial para 
que os alunos vejam sentido e 
ressignifiquem sua habilidade estética. 

Questão 10. 

a) Que este olhar pode possibilitar uma 
reflexão necessária de dar voz e 
criticidade, diante das várias redes sociais 
presentes no cotidiano dos alunos e na 
sociedade, portanto incorporá-las em 
minha prática é algo inevitável. 
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Os (Multi)letramentos e a aprendizagem ubíqua no contexto da Cultura Digital” 
– a percepção estética dos educadores das linguagens 
Data de Submissão: 2015-03-25 20:31:04 
Educador: I 
Área: Letras Português e Inglês 
Instituição de ensino em que 
atua: IFPR – Campus Paranaguá 

Nível de formação: Mestre em Engenharia de Produção 

Questão 1. 
a) Percebo que há repercussão na 
educação e na aprendizagem e, portanto, 
aproximo minha prática. 

Questão 2. 

a) Esta expressão consegue conotar a 
importância de se compreender uma 
sociedade complexa, em que as 
linguagens e mídias possuem suas 
naturezas comunicativas específicas e, a 
prática docente com este olhar, contribui 
com criticidade na formulação de 
questionamentos acerca de tudo que o 
que lemos, vemos e escutamos. 

Questão 3. 

d) Minha percepção é que a verdadeira 
apropriação de uma tecnologia ou mídia, 
em nível pedagógico, leva a uma evolução 
do conjunto dos dispositivos educacionais 
e por consequência, da aprendizagem. 

Questão 4. 

d) Observo que mesmo com todo o 
investimento em tecnologias educacionais, 
há a ausência de uma formação 
continuada aos docentes a fim de que 
todos compreendam estes processos de 
aprendizagem, até mesmo para serem 
incluídos de forma plena no contexto da 
cultura digital. 

Questão 5. 
c) Os processos de ensino e 
aprendizagem baseados em ambientes 
virtuais de aprendizagem (AVA). 

Questão 6. 

a) Em minha disciplina reconheço a 
importância de desenvolver um olhar 
visual/estético por meio da utilização de 
estratégias sensíveis de alfabetização 
visual, com a utilização de imagens e seus 
respectivos contextos e apropriações do 
campo das Artes. Na tentativa de 
aproximação com o digital/virtual 
desenvolvo práticas interdisciplinares, 
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utilizando dispositivos móveis nos diversos 
conteúdos. 

Questão 7. 

a) Para que isso ocorra a escola deveria 
partir do que chamamos de repertório, e 
que, de um modo geral, chamam de 
mundo de vida do aluno, isto é, da cultura 
local que esse aluno traz para sala de 
aula, não somente valorizada, mas 
incorporada no tratamento dos objetos de 
aprendizagem. 

Questão 8. 

b) Estão sendo possíveis a partir do 
envolvimento dos alunos com as múltiplas 
linguagens e o reconhecimento da 
importância de um trabalho integrado entre 
os educadores das linguagens. 

Questão 9. 

a) Compreender a fusão das linguagens a 
um só tempo e disfrutar de um trabalho 
pedagógico qualitativo. Para tanto, é 
necessário dispor de recursos que tragam 
os efeitos de sentido em uma ótica 
interdisciplinar, ação esta essencial para 
que os alunos vejam sentido e 
ressignifiquem sua habilidade estética. 

Questão 10. 

b) Que este olhar pode possibilitar uma 
reflexão necessária de criticidade e 
criatividade, diante das várias redes 
sociais presentes na sociedade e ainda 
redescobrir que estas possíveis 
manifestações comunicacionais 
contribuem à prática educativa com 
funções de reflexão, ação e análise crítica 
diante recepções possíveis no contexto 
escolar e na sociedade. 

 
  



 
 

175 
 

Os (Multi)letramentos e a aprendizagem ubíqua no contexto da Cultura Digital” 
– a percepção estética dos educadores das linguagens 
Data de Submissão: 2015-03-25 14:45:35 
Educador: J 
Área: Artes – Música 
Instituição de ensino em que 
atua: IFPR – Campus Paranaguá 

Nível de formação: Mestre em Música 

Questão 1. 

d) Desenvolvo muitos dos conteúdos de 
minha disciplina concatenados com o 
contexto da Cultura Digital, levando em 
consideração que a aprendizagem pode 
ser desenvolvida a partir da 
hipermobilidade das redes, dos recursos e 
em múltiplos ambientes de aprendizagem. 

Questão 2. 

a) Esta expressão consegue conotar a 
importância de se compreender uma 
sociedade complexa, em que as 
linguagens e mídias possuem suas 
naturezas comunicativas específicas e, a 
prática docente com este olhar, contribui 
com criticidade na formulação de 
questionamentos acerca de tudo que o 
que lemos, vemos e escutamos. 

Questão 3. 

d) Minha percepção é que a verdadeira 
apropriação de uma tecnologia ou mídia, 
em nível pedagógico, leva a uma evolução 
do conjunto dos dispositivos educacionais 
e por consequência, da aprendizagem. 

Questão 4. 

d) Observo que mesmo com todo o 
investimento em tecnologias educacionais, 
há a ausência de uma formação 
continuada aos docentes a fim de que 
todos compreendam estes processos de 
aprendizagem, até mesmo para serem 
incluídos de forma plena no contexto da 
cultura digital. 

Questão 5. 

d) Os processos de ensino e 
aprendizagem baseados em recursos 
tecnológicos disponibilizados por 
laboratórios de informática, programas de 
software e pesquisas orientadas em 
espaços escolares. 

Questão 6. c) Em minha disciplina, reconheço a 
importância de desenvolver um olhar 
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visual/estético, mas necessito de formação 
continuada para conseguir criar novas 
estratégias de alfabetização visual e de 
utilização do campo dos estudos das 
imagens na construção de uma didática 
mais interdisciplinar. Na tentativa de 
aproximação com o digital/virtual, 
desenvolvo práticas interdisciplinares, 
utilizando dispositivos móveis nos diversos 
conteúdos da disciplina. 

Questão 7. 

a) Para que isso ocorra a escola deveria 
partir do que chamamos de repertório, e 
que, de um modo geral, chamam de 
mundo de vida do aluno, isto é, da cultura 
local que esse aluno traz para sala de 
aula, não somente valorizada, mas 
incorporada no tratamento dos objetos de 
aprendizagem. 

Questão 8. 

a) Estão sendo possíveis por meio de 
projetos interdisciplinares que envolvem 
outros campos de conhecimento e 
múltiplas leituras. 

Questão 9. 

a) Compreender a fusão das linguagens a 
um só tempo e disfrutar de um trabalho 
pedagógico qualitativo. Para tanto, é 
necessário dispor de recursos que tragam 
os efeitos de sentido em uma ótica 
interdisciplinar, ação esta essencial para 
que os alunos vejam sentido e 
ressignifiquem sua habilidade estética. 

Questão 10. 

b) Que este olhar pode possibilitar uma 
reflexão necessária de criticidade e 
criatividade, diante das várias redes 
sociais presentes na sociedade e ainda 
redescobrir que estas possíveis 
manifestações comunicacionais 
contribuem à prática educativa com 
funções de reflexão, ação e análise crítica 
diante recepções possíveis no contexto 
escolar e na sociedade. 
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Os (Multi)letramentos e a aprendizagem ubíqua no contexto da Cultura Digital” 
– a percepção estética dos educadores das linguagens 
Data de Submissão: 2015-04-13 15:15:46 
Educador: L 
Área: Artes 
Instituição de ensino em que 
atua: IFPR – Campus Londrina 

Nível de formação: Mestre em Estudos Literatura 

Questão 1. 
a) Percebo que há repercussão na 
educação e na aprendizagem e, portanto, 
aproximo minha prática. 

Questão 2. 

d) Em minhas aulas há uma apropriação 
desta concepção, principalmente por 
verificar que as tecnologias de informação 
e de comunicação e que todas as 
comunidades culturais acabam por 
caracterizar meios e fins didáticos que 
integram criticidade e realidade social - ao 
utilizarmos os processos de recepção da 
sociedade mediatizada (difundidos pela 
mídia). 

Questão 3. 

d) Minha percepção é que a verdadeira 
apropriação de uma tecnologia ou mídia, 
em nível pedagógico, leva a uma evolução 
do conjunto dos dispositivos educacionais 
e por consequência, da aprendizagem. 

Questão 4. 

b) Observo que há uma preocupação 
grande das instituições de educação 
formal, na tentativa de se aproximar de 
aprendizagem aberta e ubíqua, 
principalmente por estarmos já dispondo 
de tecnologias digitais para estas práticas. 

Questão 5. 

d) Os processos de ensino e 
aprendizagem baseados em recursos 
tecnológicos disponibilizados por 
laboratórios de informática, programas de 
software e pesquisas orientadas em 
espaços escolares. 

Questão 6. 

a) Em minha disciplina reconheço a 
importância de desenvolver um olhar 
visual/estético por meio da utilização de 
estratégias sensíveis de alfabetização 
visual, com a utilização de imagens e seus 
respectivos contextos e apropriações do 
campo das Artes. Na tentativa de 
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aproximação com o digital/virtual 
desenvolvo práticas interdisciplinares, 
utilizando dispositivos móveis nos diversos 
conteúdos. 

Questão 7. 

a) Para que isso ocorra a escola deveria 
partir do que chamamos de repertório, e 
que, de um modo geral, chamam de 
mundo de vida do aluno, isto é, da cultura 
local que esse aluno traz para sala de 
aula, não somente valorizada, mas 
incorporada no tratamento dos objetos de 
aprendizagem. 

Questão 8. 

c) Estão sendo possíveis de forma plena 
através das linguagens desenvolvidas nos 
mais diversos meios de comunicação e na 
utilização das mídias e tecnologias sociais 
e educativas. 

Questão 9. 

b) Compreender este processo como 
educadores faz-nos vislumbrar novas 
possibilidades de diálogos com outros 
campos de conhecimento, enriquecendo o 
trabalho pedagógico e dinamizando os 
processos estéticos. 

Questão 10. 

b) Que este olhar pode possibilitar uma 
reflexão necessária de criticidade e 
criatividade, diante das várias redes 
sociais presentes na sociedade e ainda 
redescobrir que estas possíveis 
manifestações comunicacionais 
contribuem à prática educativa com 
funções de reflexão, ação e análise crítica 
diante recepções possíveis no contexto 
escolar e na sociedade. 
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Os (Multi)letramentos e a aprendizagem ubíqua no contexto da Cultura Digital” 
– a percepção estética dos educadores das linguagens 
Data de Submissão: 2015-03-30 09:12:24 
Educador: M 
Área: Letras Inglês 
Instituição de ensino em que 
atua: IFPR – Campus Londrina 

Nível de formação: Mestre em Estudos Literários 

Questão 1. 

d) Desenvolvo muitos dos conteúdos de 
minha disciplina concatenados com o 
contexto da Cultura Digital, levando em 
consideração que a aprendizagem pode 
ser desenvolvida a partir da 
hipermobilidade das redes, dos recursos e 
em múltiplos ambientes de aprendizagem. 

Questão 2. 

a) Esta expressão consegue conotar a 
importância de se compreender uma 
sociedade complexa, em que as 
linguagens e mídias possuem suas 
naturezas comunicativas específicas e, a 
prática docente com este olhar, contribui 
com criticidade na formulação de 
questionamentos acerca de tudo que o 
que lemos, vemos e escutamos. 

Questão 3. 

d) Minha percepção é que a verdadeira 
apropriação de uma tecnologia ou mídia, 
em nível pedagógico, leva a uma evolução 
do conjunto dos dispositivos educacionais 
e por consequência, da aprendizagem. 

Questão 4. 

d) Observo que mesmo com todo o 
investimento em tecnologias educacionais, 
há a ausência de uma formação 
continuada aos docentes a fim de que 
todos compreendam estes processos de 
aprendizagem, até mesmo para serem 
incluídos de forma plena no contexto da 
cultura digital. 

Questão 5. 

d) Os processos de ensino e 
aprendizagem baseados em recursos 
tecnológicos disponibilizados por 
laboratórios de informática, programas de 
software e pesquisas orientadas em 
espaços escolares. 

Questão 6. c) Em minha disciplina, reconheço a 
importância de desenvolver um olhar 
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visual/estético, mas necessito de formação 
continuada para conseguir criar novas 
estratégias de alfabetização visual e de 
utilização do campo dos estudos das 
imagens na construção de uma didática 
mais interdisciplinar. Na tentativa de 
aproximação com o digital/virtual, 
desenvolvo práticas interdisciplinares, 
utilizando dispositivos móveis nos diversos 
conteúdos da disciplina. 

Questão 7. 

a) Para que isso ocorra a escola deveria 
partir do que chamamos de repertório, e 
que, de um modo geral, chamam de 
mundo de vida do aluno, isto é, da cultura 
local que esse aluno traz para sala de 
aula, não somente valorizada, mas 
incorporada no tratamento dos objetos de 
aprendizagem. 

Questão 8. 

a) Estão sendo possíveis por meio de 
projetos interdisciplinares que envolvem 
outros campos de conhecimento e 
múltiplas leituras. 

Questão 9. 

a) Compreender a fusão das linguagens a 
um só tempo e disfrutar de um trabalho 
pedagógico qualitativo. Para tanto, é 
necessário dispor de recursos que tragam 
os efeitos de sentido em uma ótica 
interdisciplinar, ação esta essencial para 
que os alunos vejam sentido e 
ressignifiquem sua habilidade estética. 

Questão 10. 

b) Que este olhar pode possibilitar uma 
reflexão necessária de criticidade e 
criatividade, diante das várias redes 
sociais presentes na sociedade e ainda 
redescobrir que estas possíveis 
manifestações comunicacionais 
contribuem à prática educativa com 
funções de reflexão, ação e análise crítica 
diante recepções possíveis no contexto 
escolar e na sociedade. 
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Os (Multi)letramentos e a aprendizagem ubíqua no contexto da Cultura Digital” 
– a percepção estética dos educadores das linguagens 
Data de Submissão: 2015-03-30 18:56:02 
Educador: N 
Área: Educação Artística 
Instituição de ensino em que 
atua: IFPR – Campus Paranaguá 

Nível de formação: Mestre em Linguística 

Questão 1. 

d) Desenvolvo muitos dos conteúdos de 
minha disciplina concatenados com o 
contexto da Cultura Digital, levando em 
consideração que a aprendizagem pode 
ser desenvolvida a partir da 
hipermobilidade das redes, dos recursos e 
em múltiplos ambientes de aprendizagem. 

Questão 2. 

a) Esta expressão consegue conotar a 
importância de se compreender uma 
sociedade complexa, em que as 
linguagens e mídias possuem suas 
naturezas comunicativas específicas e, a 
prática docente com este olhar, contribui 
com criticidade na formulação de 
questionamentos acerca de tudo que o 
que lemos, vemos e escutamos. 

Questão 3. 

d) Minha percepção é que a verdadeira 
apropriação de uma tecnologia ou mídia, 
em nível pedagógico, leva a uma evolução 
do conjunto dos dispositivos educacionais 
e por consequência, da aprendizagem. 

Questão 4. 

d) Observo que mesmo com todo o 
investimento em tecnologias educacionais, 
há a ausência de uma formação 
continuada aos docentes a fim de que 
todos compreendam estes processos de 
aprendizagem, até mesmo para serem 
incluídos de forma plena no contexto da 
cultura digital. 

Questão 5. 

d) Os processos de ensino e 
aprendizagem baseados em recursos 
tecnológicos disponibilizados por 
laboratórios de informática, programas de 
software e pesquisas orientadas em 
espaços escolares. 

Questão 6. c) Em minha disciplina, reconheço a 
importância de desenvolver um olhar 



 
 

182 
 

visual/estético, mas necessito de formação 
continuada para conseguir criar novas 
estratégias de alfabetização visual e de 
utilização do campo dos estudos das 
imagens na construção de uma didática 
mais interdisciplinar. Na tentativa de 
aproximação com o digital/virtual, 
desenvolvo práticas interdisciplinares, 
utilizando dispositivos móveis nos diversos 
conteúdos da disciplina. 

Questão 7. 

a) Para que isso ocorra a escola deveria 
partir do que chamamos de repertório, e 
que, de um modo geral, chamam de 
mundo de vida do aluno, isto é, da cultura 
local que esse aluno traz para sala de 
aula, não somente valorizada, mas 
incorporada no tratamento dos objetos de 
aprendizagem. 

Questão 8. 

a) Estão sendo possíveis por meio de 
projetos interdisciplinares que envolvem 
outros campos de conhecimento e 
múltiplas leituras. 

Questão 9. 

a) Compreender a fusão das linguagens a 
um só tempo e disfrutar de um trabalho 
pedagógico qualitativo. Para tanto, é 
necessário dispor de recursos que tragam 
os efeitos de sentido em uma ótica 
interdisciplinar, ação esta essencial para 
que os alunos vejam sentido e 
ressignifiquem sua habilidade estética. 

Questão 10. 

b) Que este olhar pode possibilitar uma 
reflexão necessária de criticidade e 
criatividade, diante das várias redes 
sociais presentes na sociedade e ainda 
redescobrir que estas possíveis 
manifestações comunicacionais 
contribuem à prática educativa com 
funções de reflexão, ação e análise crítica 
diante recepções possíveis no contexto 
escolar e na sociedade. 
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GLOSSÁRIO 
 

acessibilidade - instituições e plataformas digitais devem, segundo a lei 

brasileira, oferecer acesso às pessoas com necessidades especiais. A lei inclui 

acesso a instalações físicas, como rampas nos telecentros, computadores 

adequados a cadeirantes, assim como programas (softwares) para pessoas 

com problema de audição ou visão.  

 

alfabetização digital –  termo remete à capacidade de compreender, produzir e 

difundir documentos na multimídia e o domínio funcional e eficiente das 

tecnologias digitais. Além disso, também está ligada as capacidades para 

procurar e acessar a informação, gerenciá-la e armazená-la, processá-la, 

avaliá-la, produzi-la e comunica-la, utilizando para isso as possibilidades que 

oferecem as tecnologias digitais – alfabetização no manejo da informação. 

 

analógico – sistema de transmissão de dados, áudio e vídeo, transmitidos por 

corrente elétrica, alternada, gravados diretos nos suportes. Já no sistema 

digital, mesmo gravado direto nos suportes, o sistema de transmissão é binário, 

sendo mais eficaz por sofrer menos interferência. Blog- Sistema de 

comunicação disponível na internet onde os usuários podem publicar 

conteúdos de áudio, dados e imagens de forma fácil e acessível. É considerado 

o diário do século XXI.  

 

arte digital - conceito para qualquer manifestação artística em que o trabalho 

artístico deve ter sido gerado de forma digital, o que pode ser descrito 

eletronicamente como séries de um e zero. As raízes da arte digital também 

podem ser encontradas na matemática e na computação. De forma geral, 

pode-se definir arte digital como aquele projeto em que foi empregado o 

potencial do computador ou da internet para sua criação. 

 

AVA – ambiente virtual de aprendizagem 
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blog – sistema de comunicação disponível na internet, em que os usuários 

podem publicar conteúdos com múltiplas linguagens de forma fácil e acessível. 

Pode ser considerado o diário do século XXI. 

 

blogosfera - universo virtual composto de diferentes tipos de blogs. 

 

Cibercultura - conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), práticas, atitudes, 

modos de pensamento e valores que desenvolvam juntamente com o 

crescimento do ciberespaço. 

 

ciberespaço - palavra empregada pela primeira vez pelo autor de ficção 

científica William Gibson, em 1984, no romance Neuromancer. O ciberespaço 

designa ali o universo das redes digitais como lugar de encontros e aventuras, 

terreno de conflitos mundiais, nova fronteira econômica e cultural. O 

ciberespaço significa os novos suportes de informação digital e os modos 

originais de criação, de navegação no conhecimento e de relação social por 

eles propiciados. O ciberespaço constitui um campo vasto, aberto, ainda 

parcialmente indeterminado, que não se deve reduzir a um só de seus 

componentes. Espaço que existe (não no mundo físico) no interior de 

instalações de computadores em rede e entre elas, por onde passam todas as 

formas de informação.  

 

charge - ilustração humorística que envolve a caricatura de um ou mais 

personagens, feita com o objetivo de satirizar algum acontecimento da 

atualidade. 

 

conteúdos digitais - materiais audiovisuais produzidos em diversas tecnologias 

digitais para exibição em diferentes plataformas digitais, produzindo módulos 

tais como EaD, e-saúde, e-cultura, e-entretenimento, e-trabalho etc.  

 

convergência tecnológica – tecnologias de informação e de comunicação 

integradas em diferentes plataformas digitais para exibição em diferentes 

plataformas digitais (radiofusão, cinema, telefonia fixa e móvel, computadores e 
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handsets) com a potencialidade de oferecer a seus usuários a transmissão e 

recepção dos mesmos conteúdos. 

 

 Creative Common – projeto idealizado para permitir a padronização de 

declarações de vontade no tocante ao licenciamento e distribuição de 

conteúdos culturais em geral (textos, músicas, imagens, filmes e outros), de 

modo a facilitar seu compartilhamento e recombinação, sob a égide da filosofia 

copyleft. 

 

cyborg - termo criado por Manfred E. Clynes e Nathan S. Klein em 1960 a partir 

da união das palavras em inglês cyber(netics) e org(anism). Refere-se ao 

desenvolvimento de seres humanos formados por uma parte orgânica e outra 

artificial (mecânica digital), ambas necessárias para a sua sobrevivência. 

 

cultura audiovisual - termo usado para tratar do aprendizado e valores 

transmitidos através do uso da TV, jogos eletrônicos e/ou computadores. 

Usado em contraposição à “cultura impressa”. Em geral está relacionada aos 

jovens.  

 

cultura digital - termo que aparece no final do século XX para designar as 

novas aprendizagens, comportamentos e sociabilidades geradas a partir do 

uso das novas tecnologias de informação e comunicação. Além disso, utiliza-se 

para referir-se a um conjunto de práticas sociais e culturais próprias da 

sociedade da informação que estão fortemente associadas ou mediadas por 

tecnologias digitais. Estão incluídos nessa concepção os diferentes tipos de 

saberes, conhecimentos, habilidades, valores dentre outros que formam essas 

práticas. 

 

download - descarregamento de dados, imagens ou áudio na internet ou na TV 

digital. 

 

EaD - modalidade de ensino educação a distância. Trata-se de um processo de 

ensino e aprendizagem semivirtual, virtual ou aberto. 
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emoticon – é um neologismo que provém associar os termos emoção e ícone. 

Combinação de signos, geralmente em forma de caras com diferentes 

expressões emocionais. 

 

excluído digital - pessoa sem acesso à internet ou que ainda não foi 

alfabetizada digitalmente.  

 

Facebook - rede social que permite conversar com amigos e compartilhar 

mensagens, links, vídeos e fotografias. 

 

Fanfics - modalidade de escrita ficcional presente no ciberespaço. 

fórum – termo genérico para grupo de discussão.  

 

fotoblog - ferramenta da internet onde a pessoa pode “postar” fotos, além de 

dados. É um blog de fotos, um diário virtual com imagens. 

 

Games - jogos. 

 

Google+ (ou Google Plus) - rede social do Google, que pretende facilitar o 

compartilhamento na web e competitividade com o Facebook. 

 

hiperconto - gênero discursivos que hibridiza os recursos multissemióticos, bem 

como integrar jogos de computador, artes digitais, desenhos gráficos, 

animações. 

 

hipermídia - a definição formal de hipermídia une os conceitos de hipertexto e 

multimídia, ou seja, um documento hipermídia contém imagens, sons, textos e 

vídeos, como qualquer título de multimídia. 

 

hipertexto - rede composta de nós ligados por conexões. Os nós podem ser 

palavras, páginas, imagens ou partes de imagens, sequências sonoras, 

referências a documentos complexos que podem ser eles mesmos hipertextos. 
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HQ – história em quadrinhos. 

 

Inteligência Artificial - ciência cujo objetivo principal é a criação de programas 

para máquinas que imitem o comportamento e a compreensão humanos com 

maior fidelidade possível. 

 

interatividade - relação que se estabelece entre o campo da produção e da 

recepção, onde as audiências passam a interagir, em diferentes níveis, com os 

produtores e/ou editores de audiovisuais de ficção ou realidade, podendo 

participar, interferir ou comentar os programas. 

 

internetês - linguagem surgida na internet, baseada na simplificação da escrita, 

com o objetivo de torná-la mais ágil e rápida. Essa linguagem já chegou à TV 

por assinatura através da legenda de filmes. 

 

 IPod- reprodutores móveis de música e vídeo digital fabricado pela Apple. 

Jornalismo participativo em internet. 

 

mashup - site personalizado ou uma aplicação web que usa conteúdo de mais 

de uma fonte para criar um novo serviço completo. 

 

off-line - operação feita, em geral no computador (mas que pode ser feita em 

outra plataforma digital), sem que o aparelho esteja conectado à rede de 

internet. On-line - Operação feita, em geral no computador (mas que pode ser 

feita em outra plataforma digital), com o aparelho conectado à rede de internet. 

 

open source - código aberto. Tipo de software cujo código-fonte é visível 

publicamente. Modelo colaborativo de produção intelectual na internet.  

 

pay-per-view - modalidade da TV por assinatura em que o usuário pode 

comprar programas, como filmes ou jogos.  

 

P2P ou Peer-to-Peer - tecnologia que procura estabelecer uma espécie de rede 

de computadores virtual, na qual cada estação possui capacidades e 
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responsabilidades equivalentes, que possibilita a distribuição de arquivos em 

rede e permite o acesso de qualquer participante da rede a este curso. 

 

plataformas digitais - diz-se das diferentes tecnologias que podem oferecer 

conteúdos digitais, como computadores, TV digital, rádio digital, celulares, 

palms e/ou iPods.  

 

podcast – arquivo áudio digital, frequentemente em formato MP3 ou AAC (este 

último pode conter imagens estáticas e links), publicado através 

de podcasting na internet e atualizado via RSS. 

 

poemas visuais - gênero de poesia em que, abolindo-se certas distinções entre 

os gêneros como poesia, teatro, música, dança, pintura, escultura e outros, o 

texto, as imagens e os símbolos estão distribuídos de forma que o elemento 

visual pode assumir a principal função organizacional da obra, não dependendo 

da existência de símbolos de escrita para sua caracterização como poesia, 

embora não os excluindo. 

 

portabilidade - capacidade de transmissão de sinais digitais para plataformas 

portáteis, como TV digital, laptops, palms e celulares.  

 

post - registro de informação. Reality Shows - Tipo de programa televisivo, 

baseado na vida real.  

 

REA – Recursos Educacionais Abertos. 

 

simulação – consiste no processo de aplicar um modelo que tenta reproduzir 

um sistema real, com a finalidade de compreender o comportamento do 

sistema e/ ou avaliar estratégias para o seu desenvolvimento. 

 

software - logiciário ou suporte lógico é uma sequência de instruções a serem 

seguidas e/ou executadas, na manipulação, redirecionamento ou modificação 

de um dado/informação ou acontecimento.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/MP3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Advanced_Audio_Coding
http://pt.wikipedia.org/wiki/Podcasting
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pt.wikipedia.org/wiki/RSS
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TDIC - tecnologias digitais de informação e de comunicação.  

 

Tumblr - plataforma de blogging que permite aos usuários publicarem textos, 

imagens, vídeo, links, citações, áudio e diálogos. 

 

Twitter - rede social e servidor para microblogging, que permite aos usuários 

enviar e receber atualizações pessoais de outros contatos, em textos de até 

140 caracteres. Os textos são conhecidos como tweets, e podem ser enviados 

por meio do website do serviço, por SMS, por celulares e etc. 

 

ubiquidade - significa estar presente ao mesmo tempo em todos os lugares. É a 

propriedade ou estado do que é ubíquo, que é a capacidade de estar ao 

mesmo tempo em diversos lugares. 

 

videologs - variante de weblogs cujo conteúdo principal consiste de vídeos. 

 

web - arquitetura de world wide web.  

 

wiki - utilizado para identificar qualquer coleção de documentos, e é esse o 

objetivo da Wikipédia, ser uma enciclopédia online, com muitos conteúdos e 

que o leitor consiga buscar o assunto do seu interesse o mais rápido possível. 

 

You Tube – rede Social onde as pessoas podem postar imagens e áudio 

gratuitamente sem necessitar de autorização. Além disso, possibilita que os 

interessados possam ver vídeos sem necessidade de fazer download, desde 

que possuam o programa Adobe Flash. 
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