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ARTEFATOS TECNOCULTURAIS NOS PROCESSOS
PEDAGÓGICOS:
Usos e implicações para os currículos
Conceição Soares1
Edméa Santos2
De uma América a outra
Eu consigo passar num segundo
Giro um simples compasso
E num círculo eu faço o mundo...
Um menino caminha
E caminhando chega no muro
E ali logo em frente
A esperar pela gente
O futuro está...
E o futuro é uma astronave
Que tentamos pilotar
Não tem tempo, nem piedade
Nem tem hora de chegar
Sem pedir licença
Muda a nossa vida
E depois convida
3
A rir ou chorar...

Caderno, livro, lápis, lápis de cor, caneta, borracha, apontador. Quadro negro,
giz, mimeógrafo, compasso, régua, autofalante, apagador. Rádio, televisão,
videocassete, DVD, retroprojetor. Máquina fotográfica, filmadora, pen drive,
CD, celular, quadro digital, computador. As intermináveis "listas de materiais
escolares" exigidas aos alunos no início de cada ano letivo não param de
crescer, incluindo novos e, há bem pouco tempo, impensados itens. Do mesmo
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linha de pesquisa “Cotidianos, Redes Educativas e Processos Culturais”; membro do
Laboratório Educação e Imagem e do GRPesq “Currículos, redes educativas e imagens”.Email:
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Aquarela. Canção composta por Toquinho, Vinícius de Moraes, G. Morra e M. Fabrizio.

modo, são incessantes as pressões de todos os lados (alunos, professores,
gestores educacionais, pais, empresários, ativistas sociais, autoridades,
especialistas e mídias) para que as escolas se "modernizem", se midiatizem,
se informatizem, sob pena de se tornarem defasadas e desinteressantes em
relação às mudanças no mercado de trabalho e à sedução provocada pela
indústria de entretenimento, comprometendo, cada vez mais, a tão almejada e
controvertida "qualidade do ensino". Por outro lado ainda, artefatos técnicos e
tecnológicos diversos (nem sempre considerados apropriados ao contexto
escolar) entram nas escolas pelas mãos e/ou através das experiências de
alunos e professores. Em meio aos processos pedagógicos cotidianos, uns e
outros articulam usos (CERTEAU, 1994)4 que fazem desses artefatos com
usos que fazem daqueles considerados, por força do hábito, como
eminentemente escolares.
Nessa contingência, nos cabe indagar: afinal, o que são artefatos escolares?
Embora essa não seja uma questão pertinente apenas aos nossos tempos,
pois há muito que se trabalha nas escolas com artefatos culturais diversos,
produzidos com finalidades não necessariamente educativas (caixas de ovos,
copos plásticos, cordas, rolos de papel higiênico, velas, purpurina, revistas,
brinquedos etc), ela ganha outros contornos nos dias de hoje. Isso porque a
intrusão desses novos artefatos nas escolas não depende mais apenas de uma
decisão do sistema educacional ou do projeto pedagógico de uma unidade
escolar específica.
A ambiência comunicacional - instituída pelo desenvolvimento das mídias e das
tecnologias da informação, na esteira da globalização dos mercados, da
transnacionalização do trabalho e do capital e da midiatização da cultura –
invadiu, modificou e embaçou as fronteiras antes postas entre os múltiplos
contextos cotidianos em que vivemos. Produtos, meios, mensagens e lógicas
operacionais

originalmente

associados

ao

universo

comunicacional

e

informacional, fabricados para uso profissional ou doméstico, passaram a
entrar nas escolas, muitas vezes, sem hora pra chegar e sem pedir licença. E,
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Certeau (1994) defende que em suas vidas cotidianas os praticantes da cultura inventam, em
suas operações de usuários, outras lógicas e sentidos para o que lhes é oferecido ou imposto.

nesse acaso, não adianta rir nem chorar. O que está em jogo não é celebrar
nem recuar, pois é em meio a essa contingência que precisamos pensar os
desafios e as possibilidades para a educação.
A integração ao mundo tecnológico, midiático e informacional impõe-se como
uma exigência quase universal, embora venha se realizando de forma desigual,
e até mesmo marginal, conforme as diferenças sociais, econômicas, políticas e
culturais entre as regiões do planeta e do país, entre os grupos sociais e entre
os indivíduos. Em conseqüência disso, e apesar disso, essa integração vem se
realizando também por meio das práticas cotidianas de professores e alunos,
em consonância ou não com projetos singulares das escolas e com as políticas
públicas para a educação. Dessa forma, consideramos que o acesso aos
artefatos

tecnológicos,

especialmente

os

relacionados

à

indústria

da

comunicação e da informação é, ao mesmo tempo, uma exigência e um direito
daqueles que praticam a educação. Mais do que refutar a intrusão desses
artefatos nas escolas, nos cabe indagar o que vamos fazer e o que estamos
fazendo com eles.
Postas essas circunstâncias, entendemos que, para melhor compreender os
processos pedagógicos que se desenrolam nos múltiplos contextos cotidianos
dentrofora5 das escolas, especialmente no que dizem respeito aos usos de
artefatos escolares e as possibilidades que esses usos criam para o
conhecimento e para a realização dos currículos, precisamos ir além da ideia
de produtos, equipamentos, serviços e técnicas inventados, fabricados e
colocados no mercado especificamente para serem consumidos com
finalidades educativas. Na nossa compreensão, artefato escolar é, portanto,
tudo aquilo que, independente do contexto de sua criação, propósito, função e
manual de instruções é usado por professores e alunos em suas práticas
cotidianas de aprenderensinar, dentrofora das escolas, de modo a alargar as
possibilidades para a realização dos currículos compreendidos como redes de
relações, significações, saberesfazeres e poderes.
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Este modo de escrever esses termos tem a ver com a necessidade que sentimos, nas
pesquisas nos/dos/com os cotidianos, em mostrar os limites herdados do modo de criar
conhecimento próprio da ciência moderna, com as dicotomias necessárias à produção do
conhecimento científico.

Dessa forma, em conformidade com a tendência de pesquisa em educação
que vem sendo conhecida como nos/dos/com os cotidianos, temos buscado
compreender as relações entre os usos de artefatos culturais, incluindo-se aí
os artefatos tecnológicos, nos processos pedagógicos e os currículos
realizados nas/com as escolas. Para nós, o cotidiano não é apenas o locus
privilegiado de uma investigação, mas o espaçotempo em que se inventa uma
forma de fazer ciência e educação que não se dá a partir da clivagem entre
sujeito e objeto, mas que se produz em relação, entre e com sujeitos, objetos,
intensidades, fragmentos, textos, imagens, sons, sensibilidades, memórias,
prospecções, que se transformam mutuamente no decorrer dos processos.
Nesse movimento indissociável de fazer e pensar, ouvir e contar, viver e narrar,
fabular

e

instituir,

perceber

e

provocar,

analisar

e

intervir,

temos

experimentado, na contemporaneidade, uma exigência de comunicação total
com o reconhecimento de sua potência reduzido à transmissão (veloz, em
fluxos,

objetiva,

à

distância)

de

informações.

Ao

mesmo

tempo,

e

paradoxalmente, temos experimentado usos dos artefatos comunicacionais que
instituem outras lógicas e conhecimentos que não aqueles impostos pelos
administradores globais da política e do mercado (YÚDICE, 2004) e postos
como exigências em múltiplos e ambivalentes discursos que circulam nas
escolas.
Neste texto, abordaremos dois contextos diferentes, aqui diferenciado embora
estejam irreversivelmente imbricados, nos quais temos pesquisado os usos
diversos de artefatos tecnoculturais nas práticas educativas: os espaçostempos
cotidianos das práticas pedagógicas nos contextos das diversas disciplinas e
outras atividades curriculares em escolas públicas de ensino fundamental e os
espaçostempos cotidianos na cibercultura: possibilidades e desafios para o
currículo e a formação online.
Usos de artefatos culturais nos processos pedagógicos cotidianos
dentofora das escolas.

Como já sabemos, porque de alguma forma vivemos em sociedades cada vez
mais midiatizadas6 (SODRÉ, 2002), as tecnologias da comunicação vêm
engendrando novas formas de sociabilidade (como audiências compartilhadas
de televisão, salas virtuais de bate-papo, grupos de discussão por e-mail,
ambientes virtuais de aprendizagem, blogs e redes de relacionamento - Twitter,
Orkut e Facebook) e de subjetividade (como telespectador e internauta) que
articulam-se com as formas agora ditas tradicionais (como escola, família,
comunidade, aluno, pai, mãe, professor, diretor, funcionário e vizinho). Analisar
os usos que alunos e professores fazem desses artefatos em suas operações
cotidianas

pode

ser

uma

possibilidade

para

percebermos

sentidos,

significações, conhecimentos e invenções que com eles se produzem. Como
afirma Certeau (1994, p. 97):
Produtores desconhecidos, poetas de seus negócios, inventores de trilhas
nas selvas da racionalidade funcionalista, os consumidores produzem uma
coisa que se assemelha às “linhas de erre” de que fala Deligny. Traçam
“trajetórias indeterminadas”, aparentemente desprovidas de sentido por que
não são coerentes com o espaço construído, escrito e pré-fabricado onde
se movimentam. São frases imprevisíveis num lugar ordenado pelas
técnicas organizadoras de sistemas. Embora tenham como material os
vocabulários das línguas recebidas (o vocabulário da TV, o do jornal, o do
supermercado ou das disposições urbanísticas) embora fiquem
enquadradas por sintaxes prescritas (modos temporais dos horários,
organizações paradigmáticas dos lugares, etc.), essas “trilhas” continuam
heterogêneas aos sistemas onde se infiltram e onde esboçam as astúcias
de interesses e de desejos diferentes.

As escolas não são, portanto, unicamente espaçostempos de docilização,
disciplinarização e governamentalidade, mas são também espaçostempos de
liberdade, de criação e de resistência aos processos de formatização da vida,
do conhecimento e da subjetividade.
Como já vimos, independente de suas necessidades ou vontades, as escolas
vêm sendo pressionadas por todos os lados a trabalharem com parafernálias
tecnológicas que até bem pouco tempo lhes eram estranhas. Para além das
diretrizes curriculares, das expectativas sociais e do fato das escolas estarem
ou não equipadas com tais tecnologias, professores e alunos vão aprendendo,
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Sodré define como midiatização a intervenção das tecnologias da comunicação em nossas
instituições e relações cotidianas. Trata-se, segundo ele, de uma forma diferente de relação,
uma “tecnointeração” que se processa por meio de e com o telefone, o computador e os meios
de comunicação, entre outros artefatos comunicacionais.

uns com os outros, a utilizar artefatos técnicos para produzir tecnologias de
ensinoaprendizagem que quase sempre atendem e transbordam as demandas
das disciplinas. Basta um visita rápida pelo site YouTube para nos darmos
conta dessa situação. Se digitarmos "trabalho de ..." (matemática, português,
história, biologia, inglês etc.) vamos nos deparar com uma diversidade de
produções criadas por alunos, às vezes em conjunto com os professores, que
independente das condições técnicas de produção, mobilizam e hibridizam
linguagens e saberesfazeres: textos científicos, literatura, pintura, fotografia,
gravações em vídeo, teatro, música, quadrinhos, entrevistas etc. Nesses e em
outros casos, os praticantes das escolas vão usando novas artefatos sem abrir
mão de formas a eles mais familiares de aprenderensinar, expressar e produzir
conhecimentos e relações.
Nas escolas, de alguma maneira, estão presentes o vídeo, a televisão, o
computador, a máquina de fotografar, a câmera de filmar, mas continuam
valendo também os bilhetinhos, os cartazes, os livros, os desenhos, a fofoca,
as provas, a caligrafia, o grafite, o autofalante, o lápis e o caderno, o giz e o
quadro negro, as tintas e os pincéis, os recados na porta dos banheiros, os
cochichos, a cola, a pichação, os murais. Encontramos também nas escolas a
arquitetura e os rituais que ordenam expressam como devem ser significados e
ocupados os temposespaços, apesar de que quase nunca são obedecidos: a
arrumação das salas de aula, as atividades nas quadras e nos pátios, os
calendários, os horários das aulas, os muros, os banheiros femininos e
masculinos, as salas de professores, as filas na entrada e na saída, a formação
para cantar o hino nacional, o manual do aluno, as festas, os campeonatos
esportivos. Além disso, podemos observar, ainda, nas instituições escolares
outras formas de comunicar e educar que não se materializam em objetos e
espetáculos: as vozes, os corpos, os gritos, as gargalhadas, os sussurros, as
lágrimas, os gestos, os sons, os tons, os silêncios, os olhares, as cores, os
cheiros, os sabores.
E assim, deslocando, recriando e combinando fragmentos e restos desses
gestos, linguagens e signos, se engendram, em meio às práticas cotidianas,
redes de conhecimentos e significações tecidas em meio a lógicas

operacionais múltiplas, contraditórias, dinâmicas, mutantes, escorregadias,
desviantes, complexas, paradoxais e singulares, com as marcas dos
praticantes da escola.
A partir de nossas pesquisas, defendemos que as escolas constituem
espaçostempos de mediação em que as práticas do dia a dia instituem outros
modos de se relacionar, de conhecer e de se constituir, para além da pretensão
de uma midiatização hegemônica (SOARES, 2009). Mediação compreendida
como intermezzo, que tem como tecido a conjunção “e... e... e...”, do modo
como defendem Deleuze e Guattari.
Entre as coisas não designa uma correlação localizável que vai de
uma para a outra e reciprocamente, mas uma direção perpendicular,
um movimento transversal que as carrega uma e outra, riacho sem
início nem fim, que rói suas duas margens e adquire velocidade no
meio. (1995, p.37)

Com esse entendimento, nos propomos a pensar os currículos escolares como
redes de conhecimentos, significações, e relações, tecidas por sujeitos em
comunicação (FRANÇA, 2006).
Para França (2006), as discussões contemporâneas promovem a inserção da
comunicação no cerne dos processos de subjetivação. Os debates, no entanto,
não se referem ao sujeito em comunicação, mas à comunicação na
constituição dos sujeitos. Ela explica que os sujeitos em comunicação não são
sujeitos no singular, mas no plural, em relações mediadas discursivamente. Os
sujeitos em comunicação são sujeitos produzidos nos e pelos laços discursivos
que os unem (p.77) e se encontram em uma situação de co-presença e mútua
afetação. São sujeitos constituídos na relação e pela presença do outro, a partir
da capacidade de construção de gestos significantes e de projeção dos
movimentos e expectativas recíprocas (p. 78). A ação que constitui os sujeitos
em comunicação, segundo França, é, portanto, a ação de afetar e ser afetado
pelo outro através de materiais significantes.
Assim compreendo, passamos a narrar, a título de exemplificação, algumas
situações vivenciadas em pesquisas nos/dos/com os cotidianos de escolas
públicas municipais de ensino fundamental e que dizem respeito aos usos que

professores e alunos fazem de artefatos tecnoculturais em processos
pedagógicos.
Em um escola pública de ensino fundamental da rede municipal de Vitória, no
Espírito Santo, pudemos acompanhar o uso de computadores na alfabetização
de alunos com deficiência visual. A escola tinha três alunos como tipos
diferentes de problemas de visão e as alternativas encontradas pela professora
que coordenava o laboratório pedagógico buscaram se adequar a essas
singularidades. Para uma aluna totalmente cega, por exemplo, livros e textos
foram escaneados, jogados no computador, convertidos por meio de um
programa específico para o sistema braile e depois impressos em uma
impressora especial. A menina aos 13 anos estava na sétima série e já tinha
lido mais de 100 livros. Para além do computador, a aluna contava ainda com a
ajuda de muitos materiais educativos, feitos especialmente para ela com
tecidos de diversas texturas. Outra aluna da escola, com aproximadamente 10
anos de idade, tinha visão bem limitada e enxergava muito pouco. Ela
frequentava sala de aula comum, mas contou com a ajuda do computador no
laboratório pedagógico para ser alfabetizada. Para isso, a professora inventou
um teclado especial para o equipamento, com letras e números bem grandes
digitados no computador e impressos em papel, recortados e colados em cada
tecla, de modo que a menina pudesse enxergar. Na hora da escrita, o editor de
textos também era configurado com uma fonte grande.

Nessa mesma escola, pudemos observar ainda outros usos de artefatos
tecnoculturais em processos pedagógicos, tais como o uso de fotografias nas
aulas de matemática - quando os alunos saíram às ruas para entrevistar
pessoas da comunidade e saber como elas usavam e para quê usavam a
matemática em suas atividades cotidianas, montando depois um painel (com
cartolina, pincel atômico e as fotografias) do tipo "povo-fala" muito comum no
jornalismo - e a produção de histórias em quadrinho, escritas e desenhadas
com lápis de cor, nas aulas de português. Mais do que consumidores de
produtos acabados e postos no mercado pela indústria cultural, o que temos
visto é a produção de significações e conhecimentos, com as marcas dos
praticantes da escola, mobilizando para isso recursos, linguagens e
saberesfazeres criados nos diversos contextos em que aprendem e vivem.

Em outra escola pública de ensino fundamental, esta pertencente à rede de
ensino do município do Rio de Janeiro, vivenciamos um projeto de produção de
vídeos realizado em conjunto por alunos e professores da escola e por
membros do Laboratório Educação e Imagem7 da UERJ, do qual fazemos
parte. O projeto, apoiado pela FAPERJ, possibilitou que a escola recebesse
uma câmera de vídeo profissional, um computador Macintosh e um vídeo
walkman, além da contribuição de profissionais, tais como um músico
especializado na realização de trilhas sonoras e um cartunista, além de bolsas
para professores e alunos da escola envolvidos. Foram produzidos três vídeos
no período de um ano, em meio a um processo que mobilizou pesquisas e
conhecimentos demandados por diversas disciplinas: história, artes, português
etc. Para além dos bolsitas, o projeto mobilizou toda a escola - outros alunos e
professores, diretoras e pedagoga -, pais e pessoas da comunidade em
práticas diversas como elaboração de roteiros, confecção de figurinos e
cenários, encenação, entrevistas, gravação, edição, exibição e avaliação
coletiva. O que nos chamou atenção foi que todos aprenderam praticando,
avaliando, fazendo e refazendo, compartilhando, improvisando com o que
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O Laboratório Educação e Imagem, coordenado pela professora Nilda Alves, é vinculado ao
Programa de Pós-Graduação em Educação (PROPED) e à Faculdade de Educação da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). http://www.lab-eduimagem.pro.br/

tinham à mão, busando recursos na comunidade. Alunos e professores
aprenderamensinaram

uns

com

outros,

desestabilizando

configurações

hegemônicas nas relações poder/saber.

Por fim, neste breve espaçotempo que dispomos para aboradar os usos de
artefatos tecnoculturais nas práticas pedagógicas em contextos do ensino
fundamental em escolas públicas, gostaríamos de destacar usos das redes
sociotécnicas

por

alunos

e

professores,

no

ensino

que

se

supõe

eminentemente presencial. Nessas duas escolas, e em muitas outras
espalhadas em todas a regiões do país, alunos e professores vêm expandindo
os espaçostempos curriculares por meio dos usos que fazem da internet, seja
através de e-mails ou das redes de relacionamento como Facebook, Twitter e
Orkut, principalmente. Ainda que na maior parte das vezes a iniciativa parta
dos alunos, os professores não têm se esquivado de participar. Nessas
tecnointerações, podemos obervar a criação blogs, de comunicades escolares
ou destinadas a um tema específico, grupos de discussão, trocas de
informação e debates, combinação de meios e linguagens (vídeo, fotografia,
trechos de livros etc).
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Nessas tecnointerações criam-se novos modos de relação entre uns e outros,
entre uns e outros e as tecnologias, entre uns e outros e os conhecimentos
demandados pelas disciplinas e entre uns e outros e saberesfazeres cotidianos
produzidos em outros contextos vividos em diversos espaçostempos da
experiência humana.
Esses e outros casos que pudemos observar em nossas pesquisas vão nos
mostrando que não procedem os discursos que afirmam que os professores
não estão preparados ou que resistem às tecnologias. O que temos observado,
ao contrário, é que, criativamente, eles vão inventando e combinando usos
diversos desses artefatos, conforme as circunstâncias em que vivem e
trabalham. Isso não quer dizer que não há necessidade de políticas públicas
para o setor, tanto no sentido de ampliar o acesso às novas tecnologias como
no sentido de promover formação inicial continuada para os professores.
Defendemos contudo, que a elaboração dessas políticas deve levar em conta o
que acontece nos cotidianos das escolas, reconhecendo, valorizando e ouvindo
os professores. Porém esse é um assunto que nos ocuparemos no próximo
item abordado.
Espaçostempos cotidianos na cibercultura: possibilidades e desafios
para os currículos e a formação online.

Dos diversos artefatos culturais e escolares que mencionamos neste texto,
destacamos aqui as tecnologias digitais em rede. Estas podem ser encontradas
no ciberespaço, hibrido entre internet e redes sociais, e em diversos
equipamentos das cidades. Destacam-se das demais tecnologias, pois
ampliam e potencializam a nossa capacidade de memória, armazenamento,
processamento, e, sobretudo, de comunicação. A comunicação caracterizada
pela liberação do pólo da emissão, pela reconfiguração das mídias e pela
conectividade generalizada (LEMOS, 2006), torna a rede digital uma rede
social, um espaço cultural onde a cibercultura se desenvolve.
A cibercultura é a cultura contemporânea estruturada pelo uso das tecnologias
digitais em rede nas esferas do ciberespaço e das cidades. Para Santaella
(2004), o ciberespaço é todo e qualquer espaço informacional multidimensional
que, dependente da interação do usuário, permite a este o acesso, a
manipulação, a transformação e o intercâmbio de seus fluxos codificados de
informação (p.45). Compreendemos tais esferas como espaçostempos
cotidianos de ensinoaprendizagem, ou seja redes educativas.
A noção de redes educativas refere-se aos espaçostempos plurais e diversos
onde os praticantes ensinamaprendem instituindo assim suas itinerâncias
cotidianas no e com o mundo. Num primeiro momento dos estudos sobre
cibercultura, o ciberespaço e seus usos eram a centralidade das discussões.
Com o avanço tecnológico, mais especificamente por conta da mobilidade dos
dispositivos e da internet, das mídias locativas, das tecnologias via satélite, que
conectam o ciberespaço com as cidades e estas com o ciberespaço, não
podemos mais entender a cibercultura apenas como a cultura da internet.
Vejamos um exemplo extraído de nossa experiência cotidiana:
No último dia 02 de abril de 2011 uma das autoras desse texto, Edméa Santos,
fez um post em seu perfil (http://www.facebook.com/edmea.santos) na rede
social da internet, Facebook, sobre a primeira experiência de sua filha, Nina
Sofia de 4 anos de idade, com um espetáculo profissional de Ballet. Mãe e filha
assistiram em tempo real (online) o Espetáculo Coppelia do Ballet L'Opera
Nacional de Paris, diretamente de uma sala de cinema na cidade do Rio de

Janeiro – Brasil. O conteúdo do post contou com um comentário pessoal, com
links para site Youtube - (WWW.youtube.com) para acesso ao vídeo Ballet
L'Opera Nacional de Paris – e para site de venda dos ingressos para cinema
local (que faz a transmissão direta do Ballet de Paris para o Rio de Janeiro).
Vários internautas comentaram o post, compartilhando suas experiências
pessoais com o evento, curtindo a novidade, compartilhando outros locais da
cidade que também promovem eventos similares, links do Ballet Coppelia
dançado por outras companhias de ballet em outros locais do mundo, entre
outros relatos e comentários.
Figura 1 – Post do Facebook de Edméa Santos

O exemplo anterior ilustra a convergência do ciberespaço com os espaços
urbanos das cidades. Além da conexão entre as duas cidades via tecnologias
em rede, temos as cidades e seus equipamentos diretamente afetados. Uma
vez que o evento foi compartilhado numa rede social na internet, outras
conexões foram estabelecidas, uma vez que a comunicação foi se instituindo
de forma hipertextual e interativa. A autora do post, não só divulgou uma
experiência ou informação como também dialogou com outras contribuições e

informações culturais, e porque não falar em contribuições educativas e
formativas.
Por outro lado, a rede internet também evoluiu nos últimos anos. A Web 2.0 é
um desdobramento sociotécnico já previsto pelos teóricos e autores na
cibercultura (LÉVY, LEMOS, SANTAEALLA). Na sua primeira fase (Web 1.0), a
internet não dispunha de muitas soluções amigáveis para a produção e
circulação de informações e conhecimentos via rede. Para publicar e
compartilhar

informações

e

conhecimentos,

era

necessário

conhecer

linguagens específicas de programação para internet, como a linguagem html.
Com a Web 2.0, passamos a ter conteúdos criados, publicados e editados
pelos próprios praticantes da rede. Com a emergência dos softwares sociais e
das soluções “webtop – não dependemos mais do desktop para armazenar as
informações no computador – estas podem ser armazenadas e acessadas nas
nuvens do ciberespaço” são o diferencial sociotécnico da Web 2.0 em relação à
internet na sua primeira fase.
Os softwares sociais são interfaces ou conjuntos de interfaces integradas que
mediam

a

comunicação

síncrona

e

assíncrona

entre

praticantes

geograficamente dispersos. Com isso, os praticantes se encontram não só para
compartilhar suas autorias como também e sobretudo, para criar vínculos
sociais e afetivos pelas mais diferentes razões objetivas e subjetivas. A
expressão “rede social” também não é nova. Segundo Lemos (2008), foi criada
pelo antropólogo John Narnes, da Universidade de Manchester, em 1954. No
contexto da Web 2.0, é muito utilizada para designar a interconexão de sujeitos
e objetos técnicos na rede. O conceito de rede social na internet parte da ideia
de

conectar

praticantes

com

interesses

comuns

que

interagem

colaborativamente a partir da mediação sociotécnica e suas conexões.
(SANTOS, 2010).
Mais que “fazer a leitura crítica dos meios”, prática curricular já defendida e
bastante difundida nos estudos e interfaces dos campos da Educação e da
Comunicação, e engendrar usos deslocados dos contextos midiáticos em si, os
currículos em tempos de Cibercultura, contam hoje com novas potencialidades

comunicacionais e educativas que permite-nos a convergência com mídias e
meios diversos de comunicação. Ao assistirmos um programa de TV podemos
não só criticar seu conteúdo, fazendo quiça uma leitura crítica, como podemos
deslocar esta discussão para outros espaçostempos dentrofora das escolas.
Por outro lado, não podemos fisicamente discutir com outros praticantes as
nossas leituras no contexto midiático da televisão, enquanto suporte ou mídia
física. A internet e suas interfaces permite-nos, como meio, alterar fisicamente
seus conteúdos, cocriando outras discussões em outros espaçostempos dentro
ou fora da internet, ou seja, no ciberespaço e nas cidades. Vejamos um
exemplo concreto:
No dia 20 de abril de 2011ª a professora Stela Guedes postou em seu
Facebook um link do Youtube de uma entrevista realizada pelo Programa de
TV por assinatura, Globo News. Tal link já era uma versão problematizada por
um internauta. Ao contrário do que muitos acreditam, o Youtube não é apenas
um repositório de vídeos, mas é também um site de rede social. Além de
compartilhar imagens, o espaço é uma interface de comunicação online. Os
internautas podem comentar as imagens, apresentando inclusive outras
produções. Ao acessar o vídeo, com a entrevista, pelo perfil da professora
Stela, fizemos em seguida um comentário e compartilhamos em nosso perfil,
convidando praticantes para o diálogo sobre

sua forma e conteúdo

diretamente no Facebook. Aqui temos um exemplo de convergência de mídias
e de intervenção física no meio e na mensagem. Tivemos até o dia 02 de maio
de 2011, 7 praticantes que curtiram o conteúdo e 34 comentários diretos de
praticantes que não só fizeram leituras críticas do meio, como também
postaram seus comentários sobre forma e conteúdo da mensagem.
Figura 2 – Post do Facebook de Edméa Santos

Estas características podem ser aproveitadas por educadores para a
concretização de currículos online, contextualizados com os cenários históricoculturais e multirreferenciais dos praticantes em suas diversas redes
educativas, dentrofora das escolas e dos espaços formais de aprendizagem.
Neste contexto sócio-hitórico e cultural destacamos a emergência dos
ambientes virtuais de aprendizagem para a instituição de currículos online.
Podemos lançar mão dos ambientes virtuais de aprendizagem para instituir
outros currículos ou potencializar os currículos de formação inicial e continuada
de professores. Um ambiente virtual de aprendizagem é um conjunto de
interfaces digitais, que hospeda conteúdos e permite a comunicação,
propiciando a expressão e a autoria dos participantes (docentes e estudantes)
que habitam tais interfaces. Interface é um termo que na informática e na
cibercultura ganha o sentido de dispositivo para encontro de duas ou mais
faces em atitude comunicacional, dialógica ou polifônica. A interface está para
a cibercultura como espaço online de encontro e de comunicação entre duas
ou mais faces. Forma-se assim um híbrido entre objetos técnicos e seres
humanos em processos comunicação e de construção do conhecimentos.

Cada vez que um novo participante habita, com sua inteligência e autoria
criadora, uma das interfaces de um ambiente virtual de aprendizagem, o
mesmo se auto-organiza modificando não só o ambiente fisicamente, como
também, em potência, sua aprendizagem e a aprendizagem dos outros
praticantes da comunidade. Assim, instituímos o que chamamos de currículos
online. Os currículos online não limitam-se exclusivamente ao contexto da
internet, podem partir desta e afetar outros espaçostempos da escola e das
cidades, como podem partir destas para habitar a internet e os ambientes
virtuais de aprendizagem.
Os currículos online instituem situações formativas mediadas por encontros
presenciais ou a distância, caso os sujeitos do processo não possam ou não
queiram se encontrar face a face; ou ainda situações híbridas, nas quais os
encontros presenciais podem ser combinados com encontros mediados por
interfaces digitais (SANTOS, 2010). A partir do ano de 2010 estamos
vivenciando no contexto do PROPED da UERJ, na linha de pesquisa
“Cotidianos, redes educativas e processos culturais”, experiências formativas
de currículos online com estudantes, professores e pesquisadores em
formação. Tais vivências tem permitido não só a formação de novos
pesquisadores como também a nossa própria formação.
Nossos objetivos são: compreender as dinâmicas e os processos das
modalidades educacionais da educação a distância, educação aberta,
educação online e educação móvel; discutir a legislação da EAD no Brasil;
compreender os potenciais das tecnologias digitais e dos ambientes online de
aprendizagem; arquitetar e planejar conteúdos e situações de aprendizagem
em ambientes online; desenvolver estratégias e dispositivos para avaliar a
aprendizagem online; refletir sobre o papel do docente e da equipe
interdisciplinar nos processos de gestão, ensino e aprendizagem online;
explorar diversas possibilidades educativas e comunicacionais da educação
online em espaços multirreferenciais de aprendizagem e vivenciar a formação e
a aprendizagem online.

Para tanto, ministramos no PROPED – Programa de Pós-Graduação em
Educação da UERJ as disciplinas eletivas: “Educação Online” e “Redes
sociotécnicas e currículas online”.
Figura 3: Imagem do ambiente virtual de aprendizagem da disciplina “Educação
Online”

WWW.docenciaonline.pro.br
Nestas experiências com currículos online utilizamos interfaces digitais,
ambientes virtuais e redes sociais da internet . Estas permitem: 1) Extensão e
novas arquiteturas da sala de aula para além da localização física da escola ou
da universidade. 2) Acesso a diversos objetos de aprendizagem, interfaces e
informações em rede. 3) Comunicação interativa entre seres humanos e
objetos técnicos. 4) Formação de comunidades de prática e de aprendizagem
para além das fronteiras institucionais. 5) Vivenciar novas relações com a
pesquisa em suas diversas fases. (SANTOS, 2010).

Nossas práticas de currículos online são inspiradas na noção de educação
online aberta. O conceito de educação online aberta que trazermos aqui parte
de um duplo sentido que o “conteúdo aberto” traz. O primeiro refere-se à
disponibilização imediata de todo o desenho didático arquitetado pelas
docentes do PROPED. Neste o primeiro momento, os estudantes conhecem
toda proposta do curso tendo liberdade de atuarem habitando livremente as
situações de aprendizagem propostas. Além de atuarem no que foi
previamente arquitetado pela equipe de produção, podem também co-criar o
desenho didático do curso propondo novas discussões e situações de
aprendizagem. O segundo sentido, de conteúdo aberto, trata-se da
possibilidade de continuar acessando e participando do curso após o seu
término. Aqui o curso já ganha novo sentido, o de um espaço aberto de
aprendizagem que continua em potência vivo se auto-organizando a partir dos
interesses dos praticantes envolvidos.
Os demais internautas, não matriculados oficialmente no curso, podem acessálo a qualquer momento, podendo lançar mão de seu desenho didático,
acompanhando, caso desejem, as discussões travadas pelos participantes do
projeto.	
   Neste sentido precisamos arquitetar currículos online que não se
preocupem apenas com a inclusão de materiais de estudos ligados aos
conteúdos a serem ministrados pelos docentes, mas também e, sobretudo,
com a forma como este material de estudos é disponibilizado no contexto de
um ambiente virtual de aprendizagem.
Um ambiente virtual de aprendizagem é um conjunto de interfaces digitais, que
hospeda conteúdos e permite a comunicação, propiciando a expressão e
autoria dos participantes que habitam tais interfaces. Forma-se um híbrido
entre objetos técnicos e seres humanos em processo de construção do
conhecimento. Cada vez que um novo participante habita, com sua autoria
criadora, uma das interfaces de um ambiente virtual de aprendizagem, o
mesmo se auto-organiza modificando não só o ambiente fisicamente, como
também, em potência, a aprendizagem de todos os praticantes da comunidade.

Não é o ambiente virtual de aprendizagem que define os currículos online. Ele
condiciona,

mas

comunicacional

não
e

a

determina.

pedagógico

dos

Tudo

dependerá

praticantes

do

envolvidos.

movimento
Além

de

acreditarmos que só aprendemos porque os outros colaboram com suas
experiências, suas inteligências e suas autorias, sabemos que temos interfaces
que favorecem a nossa comunicação de forma livre e plural. Neste contexto
precisamos repensar o trabalho docente, trabalho este que cada vez mais nos
convida a pesquisa e a vivencias de situações comunicacionais mais
complexas e interativas.
Currículos: redes de conhecimentos e significações que se expandem
com os usos que professores e alunos fazem dos artefatos tecnoculturais
Não podemos centrar a formação de professores na cibercultura apenas
interagindo com os espaçostempos da escola e da universidade. Estes
historicamente, principalmente na Modernidade, foram os legítimos espaços de
formação e da instituição de currículos. Contudo, na contemporaneidade
mostram-se incapazes sozinhos de lidar com os desafios formativos do nosso
tempo. Neste sentido, temos que promover a circulação, a vivência e o habitar
em outros espaços cotidianos
As pesquisas nos/dos/com os cotidianos partem do princípio de que os
saberesfazeres precisam ser articulados e vivenciados na pluralidade de suas
criações e instituições. O conhecimento científico não é o centro do processo.
É mais um importante conhecimento. Este, na cena formativa, deve articular-se
com os saberesfazeres dos cotidianos, em suas diversas dimensões, como as
artes, as filosofias, etc.. Na grande maioria dos projetos de formação de
professores temos a centralização do conhecimento científico em detrimento
aos saberesfazeres criados em outros contextos da vida cotidiana. Quando
tratamos do objeto “tecnologias e educação” o problema se agrava. A grande
parte dos atos de currículo (MACEDO, 2000) é centralizada no uso
instrumental e científico e quase nunca observamos a vida social instituída por
estas tecnologias. Além de estudar as tecnologias em si, precisamos adentrar
na vida social estruturada por elas para entendermos como os praticantes dos

cotidianos produzem seus saberesfazeres, incluindo-se aí a própria cultura
sociotécnica.
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